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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsep 

kreatif  dengan unsur parodi pada tayangan iklan di televisi 

terhadap persepsi konsumen serta kontinuitasnya terhadap 

keputusan pembelian. Rumusan  masalah dalam penelitian ini 

adalah Apakah konsep kreatif dengan unsur parodi pada tayangan 

iklan di televisi berpengaruh terhadap persepsi konsumen, Apakah 

konsep kreatif dengan unsur parodi pada tayangan iklan di televisi 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen, Apakah 

persepsi konsumen berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen, Apakah konsep kreatif dengan unsur parodi pada 

tayangan iklan di televisi berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian melalui persepsi konsumen dan Bagaimana penerapan 

konsep kreatif dengan unsur parodi pada tayangan iklan di televisi 

terhadap keputusan pembelian melalui persepsi konsumen dalam 

Perspektif Ekonomi Islam.  

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

melakukan kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat Bandar 

Lampung. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan 

adalah tehnik random sampling. Dengan jumlah populasi tidak 

diketahui yang dihitung menggunakan rumus sehingga diperoleh 

sampel sebanyak 96 responden. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa konsep kreatif  

dengan unsur parody pada tayangan iklan di televise secara 

signifikan berpengaruh terhadap keputusan pembelian melalui 

persepsi konsumen. Hasil uji t diperoleh nilai signifikan pada 

variabel konsep kreatif dengan unsur parody pada tayangan iklan 

di televisi sebesar 0,000, pada variabel persepsi konsumen sebesar 

0,006, dan pada variabel keputusan pembelian juga diperoleh 

signifikansi sebesar 0,000, yang artinya masing-masing variabel 

memiliki nilai signifikan < dari 0,05. Berdasarkan uji sobel test 

diperoleh hasil ada pengaruh langsung antara Konsep kreatif 

dengan unsur parodi pada iklan terhadap keputusan pembelian, 

pengaruhnya positif sebesar 0, 346. Sedangkan pengaruh tidak 

langsung antara Konsep kreatif dengan unsur parodi pada iklan 

terhadap keputusan pembelian adalah sebesar 0,06204. Kemudian 

berdasarkan Perspektif Islam diperoleh hasil konsep kreatif  

dengan unsur parodi pada tayangan iklan di televise menunjukan 

hasil bahwa iklan dengan unsur parody di televisi dikatakan belum 

sesuai dengan perspektif ekonomi islam. Hal ini dikarenakan masih 
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banyak iklan yang tidak menggunakan etika dalam periklanan. 

Banyak adegan yang tidak sesuai dengan agama islam dan tidak 

mendidik. Maka dapat disimpulkan bahwa konsep kreatif dengan 

unsur parodi pada tayangan iklan di televisi berpengaruh secara 

langsung terhadap keputusan pembelian dan juga berpengaruh 

secara tidak langsung terhadap keputusan pembelian melalui 

persepsi konsumen. sedangkan berdasarkan Perspektif Islam iklan 

dengan unsur parodi di televisi dikatakan belum sesuai dengan 

perspektif ekonomi islam. 

 

Kata kunci: Iklan Parodi, Persepsi Konsumen, Keputusan 

Pembelian 
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ABSTRACT 

 

 

This study aims to determine the effect of creative concepts 

with parody elements on television advertisements on consumer 

perceptions and their continuity on purchasing decisions. The 

formulation of the problem in this study is whether creative 

concepts with parody elements on television advertisements affect 

consumer perceptions, whether creative concepts with parody 

elements in television advertisements affect consumer purchasing 

decisions, Do consumer perceptions affect consumer purchasing 

decisions, Does the concept of creative with parody elements on 

television advertisements affect purchasing decisions through 

consumer perceptions and how the application of creative concepts 

with parody elements on television advertisements on purchasing 

decisions through consumer perceptions in the Islamic Economic 

Perspective.  
This study uses data collection techniques by conducting 

questionnaires distributed to the people of Bandar Lampung. The 

data collection technique used is random sampling technique. With 

an unknown population that is calculated using the formula so that 

a sample of 96 respondents is obtained. 
The results showed that the creative concept with parody 

elements on television advertisements significantly influenced 

purchasing decisions through consumer perceptions. The results of 

the t-test obtained a significant value on the creative concept 

variable with an element of parody on television advertisements of 

0.000, on the consumer perception variable of 0.006, and the 

purchasing decision variable also obtained a significance of 0.000, 

which means that each variable has a significant value < of 0.05. 

Based on the Sobel test, the results showed that there was a direct 

influence between creative concepts and parody elements in 

advertising on purchasing decisions, the positive effect was 0.346. 

While the indirect effect between creative concepts and parody 

elements in advertising on purchasing decisions was 0.06204. Then 

based on the Islamic Perspective, the results of creative concepts 

with parody elements on television advertisements show that 

advertisements with parody elements on television are said to be 

not in accordance with the Islamic economic perspective. This is 

because there are still many advertisements that do not use ethics 

in advertising. Many scenes are not in accordance with the Islamic 

religion and are not educational. So it can be concluded that 
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creative concepts with parody elements in television 

advertisements have a direct effect on purchasing decisions and 

also indirectly affect purchasing decisions through consumer 

perceptions. Meanwhile, based on the Islamic perspective, 

advertisements with parody elements on television are said to be 

not in accordance with the Islamic economic perspective. 

 

Keywords: Parody Ads, Consumer Perceptions, Purchase 

Decisions 

  



 
 

vi 

SURAT PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Kiki Maristia 

NIM : 1751040063 

Jurusan/Prodi : Manajemen Bisnis Syariah (MBS) 

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  

 

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Unsur 

Parodi Pada Tayangan Iklan Di Televisi Terhadap 

Persepsi Konsumen Serta Kontinuitasnya Pada 

Keputusan Pembelian Dalam Perspektif Ekonomi Islam” 

adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, 

bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain 

kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam 

footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti 

penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab 

sepenuhnya ada pada penyusunan. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat 

dimaklumi. 

 

 

 Bandar Lampung, 22 April 2021 

 Penulis, 

   

 Kiki Maristia  

 NPM. 1751040063 

  







 
 

ix 

MOTTO 

 

 

                     

                   

 

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, 

maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku 

mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia 

memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi 

(segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, 

agar mereka selalu berada dalam kebenaran” 

(QS. Al-Baqarah: 186) 

 

  



 
 

x 

PERSEMBAHAN 

 

Skripsi ini dipersembahkan kepada: 

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Jaenal dan Ibu Supini 

yang tiada henti-hentinya mendoakan, mengasihi dan 

menyayangiku serta senantiasa memberikan dukungan 

yang tiada taranya serta segala pengorbanananya yang 

tidak bisa dibalas dengan apapun. 

2. Kakak ku tersayang Andrian Surya Pratama terimakasih 

atas kasih saying, persaudaraan dan dukungan yang 

diberikan selama ini, semoga kita bisa membuat orantua 

kita tersenyum bahagia. 

3. My support system adik-adiku Alm. Docy dan Ciu yang 

tiada henti-hentinya memberikan semangat untuk 

menyelesaikan studi ini. 

4. Teman-teman Manajemen Bisnis Syariah kelas B dan 

teman-teman seangkatan 2017. 

5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung  

  



 
 

xi 

RIWAYAT HIDUP 

 

Kiki Maristia, dilahirkan di Desa Tulung Balak, Kecamatan 

Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur pada 30 Mei 1999, 

yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Lahir dari 

pasangan Bapak Jaenal dan Ibu Supini. Riwayat pendidikan 

penulis dimulai dari TK PGRI Tulung Balak yang selesai pada 

tahun 2005. Kemudian melanjutkan sekolah di SD N 2 Tulung 

Balak dari tahun 2005-2011. Selanjutnya penulis melanjutkan 

pendidikan ke MTs Ma’arif 2 Kotagajah dari tahun 2011 dan 

selesai pada tahun 2014. Setelah itu penulis melanjutkan 

pendidikan di SMAN 1 Kotagajah dari tahun 2014 sampai dengan 

2017.  Dan kemudian penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi di 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Jurusan Manajemen Bisnis Syariah pada tahun 2017. 

 

 Bandar Lampung,      April 2021 

 Yang membuat, 

 

 

 

 

 Kiki Maristia 

 NPM. 1751040063 

  



 
 

xii 

KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dalam rangka, memenuhi syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada jurusan Manajemen 

Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  Universitas Islam 

Negeri Raden Intan. Penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana 

tanpa adanya bantuan, kerjasamaa, bimbingan dan arahan dari 

berbagai pihak. Oleh Karena itu penulis menyampaikan 

terimakasih kepada: 

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghafur, M.Si selaku dekan Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden 

Intan yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa. 

2. Bapak A. Zuliansyah, M.M. selaku ketua jurusan Manajemen 

Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan. 

3. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.Esy selaku ketua jurusan 

Perbankan Syariah sekaligus pembimbing I dan Ibu Siska Yuli 

Anita, M.M. selaku pembimbing II. Terimakasih atas 

kesediannya memberikan bimbingan, saran dan kritik kepada 

penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

4. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan pada Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis  Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

yang telah memberikan ilmu serta motivasi yang bermanfaat 

kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi. 

5. Pimpinan dan karyawan perpustakaan pada Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis  Universitas Islam Negeri Raden Intan yang telah 

memberikan motivasi yang bermanfaat kepada penulis hingga 

dapat menyelesaikan studi. 

6. Rekan dan sahabat seperjuangan khususnya kelas B, jurusan 

Manajemen Bisnis Syariah angkatan 2017 yang selalu bersama 

selama proses perkuliahan serta memberikan dukungan, 

semangat, dan bantuan dalam proses penelitian dan penulisan 

skripsi ini. 



 
 

xiii 

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkn satu persatu dalam 

penelitian ini yang telah membantu dalam menyelesiakan 

skripsi ini. 

 

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari 

kesempurnaan dikarenakan keterbatasan waktu, dana dan 

kemampuan yang penulis miliki. Maka dari itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca 

guna melengkapi hasil penelitian ini. 

Peneliti berharap penelitian ini akan menjadi masukan yang 

sangat berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam 

ilmu manajemen yang juga berlandaskan ekonomi islam di abad 

modern saat ini. 

  

 Bandar Lampung,     April 2021 

 Penulis, 

 

 

 

 Kiki Maristia 

 NPM. 1751040063 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiv 

DAFTAR ISI 

 

 

HALAMAN JUDUL ................................................................... ii 

ABSTRAK ................................................................................. iii 

SURAT PERNYATAAN ......................................................... viii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................. ix 

LEMBAR PENGESAHAN ......................................................... x 

MOTTO ...................................................................................... xi 

PERSEMBAHAN ..................................................................... xii 

RIWAYAT HIDUP .................................................................. xiii 

KATA PENGANTAR .............................................................. xiv 

DAFTAR ISI ............................................................................. xv 

DAFTAR TABEL ................................................................... xvii 

DAFTAR GAMBAR................................................................ xix 

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................. xx 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul ............................................................. 1 

B. Latar Belakang Masalah ................................................. 3 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah ................................. 13 

D. Rumusan Masalah ........................................................ 13 

E. Tujuan Penelitian .......................................................... 14 

F. Manfaat Penelitian ........................................................ 14 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan ................. 16 

H. Sistematika Penulisan ................................................... 28 

 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Teori Yang Digunakan ................................................. 30 

1. Perilaku Konsumen ................................................ 30 

a. Pengertian Perilaku Konsumen  ...................... 30 

b. Proses Pembentukan Perilaku Konsumen  ...... 31 

c. Perilaku Konsumen Dalam Perspektif  

Ekonomi Islam ................................................ 32 

2. Iklan ....................................................................... 34 

a. Konsep Kreatif Iklan ....................................... 35 

1. Menemukan Ide Kreatif ............................ 36 



 
 

xv 

2. Pengembangan Konsep Kreatif ................. 37 

b. Iklan Parodi ..................................................... 38 

1. Pengertian Iklan Parodi ............................. 38 

2. Elemen Iklan Parodi .................................. 40 

3. Karakteristik Iklan Parodi ......................... 41 

c. Periklanan Dalam Perspektif Ekonomi Islam .. 41 

2. Persepsi Konsumen ................................................ 43 

a. Pengertian Persepsi Konsumen ....................... 43 

b. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi  

Konsumen ........................................................ 43 

c. Bentuk-bentuk persepsi ................................... 45 

d. Persepsi Konsumen Dalam Perspektif  

Ekonomi Islam ................................................ 47 

3. Keputusan Pembelian............................................. 48 

1. Pengertian Keputusan Pembelian .................... 48 

2. Proses Keputusan Pembelian ........................... 49 

3. Indikator Keputusan Pembelian ...................... 52 

4. Keputusan Pembelian Dalam Perspektif  

Ekonomi Islam ................................................ 54 

B. Kerangka Pemikiran ..................................................... 55 

C. Pengajuan Hipotesis ..................................................... 56 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian ...................................... 57 

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian ................................... 57 

C. Populasi, Sampel dan Tehnik Pengumpulan Data ........ 57 

D. Definisi Operasional Variabel ...................................... 65 

E. Instrument  Penelitian ................................................... 69 

F. Uji Validitas dan Reliabilitas data ................................ 70 

G. Uji Prasyarat Analisis ................................................... 71 

H. Uji Hipotesis ................................................................. 71 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

a. Deskripsi Data .............................................................. 75 

b. Deskripsi Jawaban Dari Responden ............................. 80 

c. Hasil Analisis Data ....................................................... 81 



 
 

xvi 

d. Pembahasan  ................................................................. 95 

 

BAB V PENUTUP 

A. Simpulan ..................................................................... 115 

B. Rekomendasi .............................................................. 116 

 

DAFTAR RUJUKAN 

LAMPIRAN 

  



 
 

xvii 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel Halaman  Halaman 

1.1 Penelitian Terdahulu Yang Bersumber Dari Jurnal Nasional 16 

1.2 Penelitian Terdahulu Yang Bersumber Dari Jurnal 

Internasional  ............................................................................. 19 

3.1 Jumlah Penduduk  Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin 

Kota Bandar Lampung, 2020 .................................................... 63 31 

3.2 Definisi Operasional Variabel ............................................. 67 

3.3 Penilaian Skala Likert .......................................................... 70 

4.1Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin ............................. 75 

4.2 Karakteristik Berdasarkan Usia ........................................... 76 

4.3 Karakteristik Berdasarkan Pendidikan ................................ 78 

4.4 Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan................................... 79 

4.5 Deskripsi Jawaban Dari Responden .................................... 80 

4.6 Hasil Uji Validitas ............................................................... 82 

4.7 Hasil Uji Reliabilitas ........................................................... 83 

4.8 Hasil Uji Normalitas ............................................................ 84 

4.8 Hasil Uji Regresi Persamaan Pertama ................................. 86 

4.9 Hasil Uji Regresi Persamaan Kedua .................................... 87 

4.10 Hasil Uji T Persamaan Pertama ......................................... 89 

4.11 Hasil Uji T Persamaan Kedua ........................................... 89 

4.12 Hasil Uji Determinasi Persamaan Pertama ........................ 91 

4.13 Hasil Uji Determinasi Persamaan Kedua .......................... 91 

4.11 Hasil Uji T Persamaan Kedua ........................................... 94 

  



 
 

xviii 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar Halaman 

1.1 Data Total Belanja Iklan Tahun 2019-2020 .......................... 5 

2.1 Proses Persepsi Konsumen .................................................. 44 

2.2 Kerangka Pemikiran ............................................................ 56 

3.1 Model analisis jalur (Path Analysis) .................................... 72 

4.1 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin ............................ 76 

4.2 Karakteristik Berdasarkan Usia ........................................... 77 

4.3 Karakteristik Berdasarkan Pendidikan ................................ 78 

4.4 Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan................................... 78 

4.5 Model analisis jalur (Path Analysis) .................................... 92 

4.6 Iklan Larutan Penyegar versi Mamah Dedeh .................... 109 

4.7 Iklan Ramayana Versi Ramadhan ..................................... 110 

4.8 Iklan Axis Versi Nick Putus .............................................. 111 

4.9 Iklan Gojek versi Ibu Qasidahan ....................................... 112 

4.10 Iklan Ramayana Versi Ibu Qasidah ................................. 112 

 

  

  



 
 

xix 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran   

I   Lembar Kuesioner 

II  Hasil Uji Validitas Variabel X 

III  Hasil Uji Validitas Variabel Y 

IV  Hasil Uji Validitas Variabel Z 

V  Hasil Reliabilitas Variabel X 

VI  Hasil Reliabilitas Variabel Y 

VII  Hasil Reliabilitas Variabel Z 

VIII  Hasil Kuesioner Variabel X 

IX  Hasil Kuesioner Variabel Y 

X  Hasil Kuesioner Variabel Z 

XI  Hasil Uji Normalitas 

XII  Hasil Uji Analisis Jalur (RegresiLinier Berganda 

XIII  Hasil Uji T 

XIV  Hasil Uji Determinasi  

Dokumentasi Proses Pengumpulan Data 

 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk memudahkan dan untuk menghindari 

kesalahpahaman dalam menafsirkan makna judul proposal ini 

yaitu: Pengaruh Konsep Kreatif Dengan Unsur Parodi 

Pada Tayangan Iklan Di Televisi Terhadap Persepsi 

Konsumen Serta Kontinuitasnya Pada Keputusan 

Pembelian Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Serta untuk 

memberikan penjelasan tentang pengertian judul proposal ini, 

maka peneliti perlu menjelaskan secara singkat kata-kata 

istilah yang terdapat dalam proposal ini, yaitu: 

1. Pengaruh adalah daya yang timbul dari suatu (orang, 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau 

perbuatan seseorang.
1
 

2. Konsep kreatif atau ide kreatif adalah ide sentral iklan 

yang akan menarik perhatian konsumen dan akan selalu 

diingat. Kata kreatif mendeskripsikan aspek penting yang 

menggerakkan seluruh bidang advertising. Perencanaan 

strategi membutuhkan pemecahan masalah secara 

imajinatif. Usaha riset membutuhkan gagasan kreatif, dan 

pembelian serta penempatan iklan di media juga 

memerlukan pikiran kreatif.
2
 

3. Iklan adalah salah satu alat yang umum digunakan oleh 

perusahaan untuk mengarahkan komunikasi persuasif.
3
  

                                                           
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 58 
2 Redi Panuju, Komunikasi Pemasaran: Pemasaran sebagai Gejala 

Komunikasi Komunikasi sebagai Strategi Pemasaran, (Jakarta: Prena media 

Group, 2019), 10. 
3 Muhammad Fajar Laksana, Praktis Memahami Manajemen 

Pemasaran, (Jawa Barat: Khalifah Mediatama, 2019), 137 
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4. Parodi adalah istilah yang digunakan untuk 

mendeskripsikan ejekan terhadap simbol status dan 

perilaku.
4
 

5. Televisi adalah sebuah sistem pengiriman dan penerimaan 

gambar serta suara dengan sinyal elektronik yang 

dikirimkan melalui kawat atau kabel dan fiber optik atau 

dengan radiasi elektromagnetik.
5
 

6. Persepsi konsumen merupakan suatu proses yang membuat 

seseorang memilih, mengorganisasikan dan 

menginterprestasikan rangsangan-rangsangan yang 

diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap 

tentang dunianya.
6
 

7. Kontinuitas yang berasal dari kata kontinu adalah 

kesinambungan atau keadaan kontinu (kelanjutan).
7
 

8. Keputusan pembelian adalah kegiatan pemecahan masalah 

yang dilakukan individu dalam pemilihan alternatif 

perilaku yang sesuai dari dua alternatif perilaku atau yang 

dianggap sebagai tindakan yang paling tepat dalam 

membeli dengan terlebih dahulu melalui tahapan proses 

pengambilan keputusan.
8
 

Jadi yang penulis maksud dari judul Pengaruh Konsep 

Kreatif Dengan Unsur Parodi Tayangan Iklan Di Televisi 

Terhadap Persepsi Konsumen Serta Kontinuitasnya Pada 

Keputusan Pembelian Dalam Perspektif Ekonomi Islam adalah 

untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap tayangan iklan 

                                                           
4 Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer Pada 

Motif, Tujuan, Dan Keinginan Konsumen, Edisi Ketiga, (Jakarta: Prenada Media, 

2019), 228. 
5 Dedi Kurnia Syah Putra, Komunikasi Csr Politik Membangun 

Reputasi, Etika Dan Estetika Pr Politik, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2019), 

152. 
6Anang Firmansyah. Perilaku Konsumen  (Sikap Dan Pemasaran). 

(Jawa Timur: Qiara Media, 2019), 80. 
7 Ernawati Waridah, Kamus Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama, 

(Jakarta: Bmedia, 2017), 149. 
8 Ibid, Anang Firmansyah, 27. 
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di televisi dengan menggunakan unsur parodi sehingga dapat 

dijadikan tolak ukur untuk melakukan keputusan pembelian. 

 

B. Latar Belakang Masalah  

Saat ini persaingan komersial yang semakin ketat di 

bidang ekonomi dan perdagangan menuntut perusahaan atau 

produsen menjadi lebih pintar dalam mengelola strategi 

pemasaran yang efektif agar produk yang mereka pasarkan 

dapat diterima oleh masyarakat. Dalam persaingan yang 

semakin ketat, banyak perusahaan atau produsen yang 

kesulitan untuk mempromosikan produknya ke masyarakat. 

Langkah-langkah yang diambil untuk memperkenalkan 

produk ini biasanya adalah dengan menggunakan berbagai 

bentuk komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh produsen, 

seperti periklanan, promosi, dan juga pemasaran langsung. 

Hingga saat ini kebanyakan produsen lebih cenderung 

menggunakan bidang periklanan dalam memasarkan produk-

produk mereka. Hal ini dikarenakan iklan diyakini dapat 

membuat produk dikenal luas oleh masyarakat dan dapat 

dijadikan sebagai strategi untuk meyakinkan konsumen. 

Sementara itu menurut Kotler, iklan adalah cara berbiaya yang 

efektif guna menyebarkan pesan, entah untuk membangun 

preferensi, merek, atau untuk mendidik orang. Sedangkan 

menurut Kertamukti iklan dipandang sebagai media yang 

paling mengarahkan komunikasi persuasif pada konsumen, 

mempengaruhi perasaan, pengetahuan, kepercayaan dan sikap 

yang berkaitan dengan suatu produk, yang akhirnya mengarah 

pada upaya untuk mempengaruhi konsumen agar memiliki 

minat beli.
9
  Iklan merupakan upaya bagi perusahaan agar 

perusahaan tersebut tetap berhasil dan bertahan, sehingga iklan 

yang diciptakannya pun harus memiliki konsep kreatif dan 

                                                           
9 Ira Yuni Miradha dan Adi Bayu Mahadian. “Perbandingan Persepsi 

Khalayak Antara Iklan Yang Mengandung Humor Dan Tidak Mengandung 

Humor”.  Profesi Humas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat, Vol. 1 No. 

2, Februari 2017, ISSN: 2528-6927, 113. 
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juga inovatif. Konsep kreatif atau ide kreatif adalah ide sentral 

iklan yang akan menarik perhatian konsumen dan akan selalu 

diingat. Kata kreatif mendeskripsikan aspek penting yang 

menggerakkan seluruh bidang advertising. Perencanaan 

strategi membutuhkan pemecahan masalah secara imajinatif. 

Usaha riset membutuhkan gagasan kreatif, dan pembelian serta 

penempatan iklan di media juga memerlukan pikiran kreatif.
10

 

Banyak cara dilakukan para pedagang untuk 

mengenalkan produknya menggunakan saluran iklan. Media 

iklan yang digunakan pun beragam, ada yang melalui media 

sosial, media cetak ataupun media televisi. Saat ini media 

televisi semakin kompetititif dalam menampilkan tayangan 

iklan secara kreatif yang disisipkan dengan adanya beberapa 

unsur seperti nilai, pesan, serta penggunaan tema. Beberapa 

iklan yang ditayangkan di televisi berhasil menarik para 

penonton karena keunikan dalam menyampaikan informasi 

sebagai upaya untuk menunjang pemasaran. Televisi sebagai 

media yang banyak diminati oleh pengiklan, dianggap sebagai 

media yang efektif untuk menampilkan iklan. Flaherty have 

stated, Viewers obtain more information through television 

advertisements. Majority of the advertisers develop more 

techniques and approaches in the television advertising for 

delivering the message they like to represent.
11

 Hal ini karena 

para sasaran iklan atau penonton dapat langsung menikmati 

iklan yang ditayangkan sehingga penyampaian pesan dalam 

iklan di televisi akan lebih cepat ditangkap oleh penonton, juga 

memudahkan pengiklan untuk menyampaikan maksud dan 

pesan pada iklan di televisi. 

Lembaga Survey Global Nielsen Indonesia merilis 

laporan tebaru terkait belanja iklan hingga kuartal III 2020. 

Hasil laporan menunjukan belanja iklan media mulai 

                                                           
10 Ibid, Redi Panuju, 10. 
11 N. Senthilkumar And S. Venkatesh, Impact Of Television Media In 

Influencing Consumer Buying Behavior Trough Humorous Advertisements, 

Journal Of Communication And Media Technologies, Vol. 7, Issue: 2, 2017, 72. 
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menunjukan tren positif pada kuartal III 2020. Secara 

keseluruhan total belanja iklan dari januari hingga juli 2020 

sebesar Rp 122 triliun. Dengan rincian iklan televisi senilai Rp 

88,2 triliun, media digital sebesar Rp 24,4 triliun, media cetak 

Rp 9,6 triliun, dan media radio Rp 604 miliar.
12

 Sebelumnya di 

tahun 2019 televisi mendominasi 85% porsi belanja iklan 

dengan angka lebih dari Rp 143 triliun, tumbuh 14% 

dibandingkan 2018.
13

 

Sumber: data diolah (2020) 

Gambar 1.1 

Data Total Belanja Iklan Tahun 2019-2020  

 

Survei ini menunjukkan bahwasanya, iklan di televisi 

lebih banyak diminati oleh para pengiklan. Total belanja iklan 

dari tahun 2019 hingga 2020 masih diduduki oleh iklan televisi 

dengan persentase terbanyak. Dengan banyaknya persentase 

total belanja iklan yang diduduki oleh iklan televisi, tentu saja  

                                                           
12 Nielsen Company Indonesia, “Belanja Iklan 2019 Ditutup Dengan 

Tren Positif” (https://kumparan.com/kumparanbisnis/nielsen-belanja-iklan-media-

mulai-membaik-di-juli-2020-1u4REbmoOs7, Diakses Pada 9 Desember 2020, 

pukul 23:14 WIB) 
13 Kumparan Bisnis, “Belanja Iklan Media Mulai Membaik Di Juli 

2020” (https://www.nielsen.com/id/id/press-releases/2020/belanja-iklan-2019-

ditutup-dengan-tren-positif/, diakses 9 desember 2020, pukul 22:58 WIB) 

https://kumparan.com/kumparanbisnis/nielsen-belanja-iklan-media-mulai-membaik-di-juli-2020-1u4REbmoOs7
https://kumparan.com/kumparanbisnis/nielsen-belanja-iklan-media-mulai-membaik-di-juli-2020-1u4REbmoOs7
https://www.nielsen.com/id/id/press-releases/2020/belanja-iklan-2019-ditutup-dengan-tren-positif/
https://www.nielsen.com/id/id/press-releases/2020/belanja-iklan-2019-ditutup-dengan-tren-positif/
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hal ini menjadi tugas bagi para pengiklan untuk senantiasa 

menampilkan iklan dengan konsep yang unik agar senantiasa 

diingat oleh penonton dan tidak kalah saing dengan iklan 

lainnya yang ditayangkan di televisi. Apalagi mengingat 

kebiasaan penonton yang kerapkali tidak menikmati ketika 

muncul sebuah iklan. Tentunya perlu dibangun sesuatu yang 

menarik dalam iklan tersebut supaya penonton tertarik untuk 

menyaksikan iklan. 

Penggunaan tema pada iklan sangat penting untuk 

menunjang efektivitas pada iklan. Tema tersebut dibuat supaya 

iklan tidak terkesan monoton sehingga dapat menjadikan 

penonton bosan dan tidak tertarik. Penggunaan tema pada iklan 

adalah salah satu bentuk konsep kreatif agar konsumen dapat 

tertarik dan mau melakukan keputusan pembelian. Salah satu 

tema yang kerap digunakan untuk menarik penonton adalah 

tema parodi atau humor. According to Joanne and Pat, recent 

content analysis of television adverts reveal that 15 to 20% of 

adverts contain humorous appeals. They further assert that 

advertisers think that adding humour to advertisements would 

have two beneficial effects: increased attention to the advert, 

as well as engineer favourable attitudes toward the product.
14

 

Hal ini menandakan bahwa penggunaan tema parodi dapat 

meningkatkan perhatian pada iklan dan juga sikap suka 

terhadap produk yang diiklankan. Sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh suryanto bahwa tema parodi yang 

diterapkan relevan dengan produk yang diiklankan akan sangat 

efektif untuk membuat orang-orang memperhatikan iklan.
15

 

Tema parodi dipakai supaya masyarakat tertarik untuk 

memperhatikan iklan sehingga muncul perasaan senang karena 

                                                           
14 E. Bankole Oladumiye And Odji Ebenezer, A Comparative 

Assessment Of The Effectiveness Of Humorous Contents In Television 

Advertisements: The Nigerian Context, International Journal Of Latest Trends In 

Engineering And Technology Vol. 8 Issue (4-1), 2017, pp.168-174 e-ISSN:2278-

621X, 168. 
15 Suryanto. Konsep Kreatif Pendekatan Parodi Dalam Iklan Televisi 

Djarum 76. Jurnal Proporsi, Vol, 4 No. 2 Mei 2019 ISSN : 2615-0247 
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terhibur.
16

 Pengaplikasian tema parodi atau humor dapat 

dilakukan pada tiap-tiap bagian iklan, seperti pada gerakan, 

interaksi pemeran, serta pemilihan kata (diksi).
17

 Tema ini juga 

dianggap dapat mempengaruhi sikap, menciptakan tindakan 

konsumen untuk membeli produk dan digunakan untuk 

mempertahankan keberadaan suatu produk. Menurut Speck, 

iklan yang menggunakan humor lebih menarik perhatian dan 

menimbulkan keinginan yang lebih besar dari iklan yang tidak 

mengandung humor.
18

 Contoh tayangan iklan di televisi yang 

menggunakan unsur parodi atau humor yaitu iklan Larutan 

Penyegar Cap Badak yang diperankan oleh Dedi Mizwar, iklan 

Sosis So Nice yang juga diperankan oleh Dedi Mizwar, iklan 

Ramayana yang diperankan oleh grup Qasidah Ibu-ibu, Iklan 

Gojek (Go-ride) yang juga menampilkan Ibu-ibu Qasidah dan 

lainnya.  

Pengemasan iklan dengan tema humor yang unik 

menjadikan pesan di dalamnya mudah diingat dan membuat 

penonton mudah tertawa sehingga hal tersebut menambah nilai 

lebih pada iklan, juga ketertarikan dan rasa ingin tahu penonton 

terhadap produk yang diiklankan. Selain untuk meningkatkan 

ketertarikan dan rasa ingin tahu penonton, iklan diharapkan 

juga dapat membentuk persepsi penonton. Menurut Ghada dan 

Hesham, “A good joke leads to good talk”. In other words, 

marketers can use humorous advertising to generate positive 

                                                           
16 Slamet Maryoso, Pengaruh Iklan Humor Dan Loyalitas Pelanggan 

Terhadap Keputusan Pembelian Kartu Perdana Axis Versi Kembalian, Jurnal 

Proporsi Dan Manajemen, Volume 3 No. 1 Maret 2019 P-ISSN 2550-0805 E-

ISSN 2550-0791, 99. 
17 Dessy Yunita, Eko Fitrianto, Nofiawaty. Tema Humor Pada Iklan 

Serta Pengaruhnya Terhadap Pemahaman Pesan Iklan Dan Buying Readiness 

Stages. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya, Vol.15 (2), 2017 
18 Debby Arisandi, Pengaruh Humor Appeals Terhadap Brand 

Awareness Pada Iklan Televisi, Jurnal Ilmiah Manajemen & Bisnis Vol. 18 No. 1, 

2017, ISSN : 1693-7619 (print) | ISSN: 2580-4170, 2-3. 
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word-of-mouth or perception.
19

 Ini mengartikan bahwasanya 

humor yang baik pada sebuah iklan akan menghasilkan 

persepsi yang positif. Persepsi merupakan suatu proses yang 

membuat seseorang memilih, mengorganisasikan dan 

menginterprestasikan rangsangan-rangsangan yang diterima 

menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang 

dunianya.
20

 Memang tidak mudah bagi para pengiklan untuk 

menciptakan tayangan iklan yang unik dan sesuai dengan 

keinginan masyarakat. Dimana masyarakat memiliki kebiasaan 

menghindari iklan.  

Dari sekian banyak masyarakat Bandar Lampung, 

diyakini bahwasanya yang memiliki kebiasaan menonton 

televisi adalah sebanyak 80-90% dari jumlah penduduk Bandar 

Lampung. Dari total masyarakat Bandar Lampung sebanyak 

1.166.066, diyakini sebanyak 20% dari populasi tersebut tidak 

menonton televisi atau memiliki kebiasaan menonton melalui 

media lainnya seperti youtube, instagram atau media lainnya. 

Sebagian orang memilih alternatif lain untuk tidak menonton 

televisi dan dari situ juga tidak semua orang menemui iklan di 

media televisi tetapi bisa melalui media lainnya.  Maka dari itu 

untuk mengubah kebiasaan dan membentuk persepsi penonton 

agar mulai menyukai iklan adalah menggunakan tema yang 

bersifat mendidik yang bisa dibangun melalui tema unik 

seperti parodi atau humor, dimana tema ini dapat membuat 

penonton terhibur karena konsep lucu yang ada pada iklan 

tersebut. Menurut Shimp Penggunaan daya tarik humor atau 

parodi bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan komunikasi, 

yaitu untuk memperoleh perhatian, membimbing pemahaman 

konsumen tentang pernyataan-pernyataan produk, 

memperngaruhi sikap, meningkatkan reliabilitas dari 

                                                           
19 Ghada, W. Eltazy And Hesham O. Dinana, The Impact Of Humorous 

Advertising On Consumers Buying, Word Of Mouth And Recall, Journal Of 

Business And Retail Management Research (JBRMR), Vol.12 Isssue 2, 2018, 209 
20 Ibid, Anang Firmansyah, 80. 
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pernyataan yang diiklankan, dan akhirnya menciptakan 

tindakan pembelian oleh pelanggan.
21

  

Persepsi akan muncul setelah penonton melihat tayangan 

iklan yang biasanya dilakukan dengan memberikan tanggapan 

dan reaksi. Begitu pula saat setelah melihat iklan dengan tema 

parodi atau humor, penonton juga akan memberikan persepsi 

baik itu berupa perasaan suka atau pun tidak suka. Dari adanya 

persepsi tersebutlah seseorang dapat mengambil sikap untuk 

menyukai sesuatu hal, kemudian interpretasi dari perasaan suka 

tersebut dapat menimbulkan tindakan terkait dengan hal 

tersebut, seperti: mencari informasi, mencoba menggunakan, 

maupun membeli suatu produk. Persepsi dapat berpengaruh 

terhadap keputusan apa yang akan diambil penonton nantinya 

dalam membeli suatu produk. Proses persepsi sendiri terjadi 

saat stimuli sampai ke kosumen (penonton), dalam hal ini iklan 

sampai ke kosumen (penonton) secara sadar atau menyentuh 

indera manusia. Tahap selanjutnya adalah perhatian atau tahap 

masuknya informasi ke dalam benak kosumen (penonton), atau 

dapat dikatakan ketika stimulus (iklan) dibentuk sebagai suatu 

informasi ke otak. Setelah informasi dibentuk selanjutnya 

informasi tersebut dimaknai oleh otak, dan disimpan untuk 

selanjutnya dipanggil kembali ketika informasi dibutuhkan 

otak.
22

  

Melalui proses persepsi tersebutlah diharapkan terjadi 

kontinuitas berupa keputusan konsumen untuk membeli 

produk yang diiklankan. Keputusan pembelian konsumen 

merupakan kegiatan pemecahan masalah yang dilakukan 

individu dalam pemilihan alternatif perilaku yang sesuai dari 

dua alternatif perilaku atau yang dianggap sebagai tindakan 

yang paling tepat dalam membeli dengan terlebih dahulu 

melalui tahapan proses pengambilan keputusan.
23

 Keputusan 

                                                           
21 Ibid, Alisya Maqdisaa, 4. 
22 Ibid, Ira Yuni Miradha dan Adi Bayu Mahadian, 113. 
23 Ibid, Anang Firmansyah, 27. 
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pembelian oleh penonton, selain didasari karena rasa tertarik  

juga karena nilai lebih yang ada pada iklan tersebut. 

Menggunakan unsur humor dalam periklanan terbukti menjadi 

salah satu cara efektif guna meningkatkan efek positif bagi 

penjualan.
24

 Stathopoulou et al. have stated, humour within 

advertisement campaigns need to be involved to overcome 

shortcomings that are present within advertisements such as 

weak brand arguments, improper presentation or even adverse 

information which can have a negative impact on consumer 

purchase decision.
25

 Selain untuk mengatasi kekurangan pada 

iklan, munculnya adegan- adegan yang lucu pada iklan tentu 

saja sangat menghibur penonton dan akan memudahkan 

penonton dalam mengingat pesan yang disampaikan pada 

iklan. Meskipun tidak selalu berakhir dengan pembelian, 

namun efek parodi yang ada pada iklan sudah mampu 

menciptakan persepsi yang menyenangkan bagi penonton 

terhadap iklan.  

Dari beberapa hasil penelitian yang menunjukkan 

pengaruh positif dan signifikan antara pengaruh iklan parodi 

terhadap keputusan pembelian, penelitian yang dilakukan oleh 

Slamet Maryoso menunjukan hasil yang berbeda. Slamet 

menjelaskan bahwasanya iklan humor tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal 

ini tentu berbeda dari penelitian penelitian sebelumnya yang 

menunjukan hasil positif dan signifikan antara konsep kreatif 

iklan terhadap keputusan pembelian. Ia menjelaskan bahwa 

Produk yang berkualitas merupakan faktor yang mendukung 

untuk dapat meningkatkan keputusan pembelian. Namun 

seperti yang kita ketahui melalui iklan kita dapat menilai 

seperti apa produk yang sedang diiklankan tersebut. Seseorang 

yang mungkin sebelumnya tidak mengetahui tentang suatu 

                                                           
24 Ibid. slamet Maryoso, 104. 
25 Sashi Kumar Kovindasamy and Emmanuel Abiodun Ogundare, A 

Study Of Humour Advertisement And Its Influence On Consumer Purchashing 

Decision: Evidence From Malaysia, International Journal of Accounting & 

Business Management Vol. 5 (No.2), 2017 ISSN: 2289-4519, 37. 
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produk, melalui iklan ia jadi menemukan sebuah inspirasi 

untuk menemukan produk. Perbedaan hasil penelitian 

terdahulu tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian kembali mengenai pengaruh konsep kreatif dengan 

unsur parody pada iklan terhadap keputusan pembelian. 

Iklan yang merupakan media promosi bagi perusahaan 

untuk menginformasikan keunikan dan kelebihan (keunggulan) 

produk yang dijualnya dibanding produk milik pesaing 

seharusnya mampu menciptakan konsep kreatif yang mudah 

diingat. Dan juga harus memperhatikan nilai-nilai dan etika 

dalam beriklan yang merupakan suatu perilaku (sikap) dalam 

mempromosikan sesuatu dengan memasukkan unsur spiritual, 

realistis, kreativitas, dan tidak keluar dari hukum islam yang 

berlaku. Iklan yang beretika merupakan ciri dari pemasaran 

syariah. Iklan sangatlah penting untuk menunjang peningkatan 

perekonomian, karena dengan adanya iklan sebuah produk 

akan lebih dikenal secara luas. Iklan dapat menciptakan image 

terhadap produk yang sedang diiklankan. Maka konsep iklan 

harus disusun dengan baik dan bernilai islam supaya tidak 

menimbulkan persepsi atau kesan yang buruk bagi penonton. 

Penggunaan nilai-nilai islam pada iklan dapat dilihat 

dari strategi pemasaran yang pernah digunakan Rasulullah 

SAW sebagai seorang peniaga pada zaman beliau. Promosi 

yang dilakukan oleh Rasulullah SAW lebih mengutamakan 

hubungan dengan pengguna, meliputi penampilan yang 

menawan, membangun hubungan niaga, mengutamakan 

keberkahan, memahami pengguna, mendapatkan kepercayaan, 

memberikan pelayanan hebat, berkomunikasi, menjalin 

hubungan yang bersifat pribadi, tanggap terhadap masalah, 

menciptakan perasaan satu komunitas, integritas, menciptakan 

keterlibatan dan menawarkan pilihan.
26

 Perbuatan buruk atau 

perbuatan yang bersifat penipuan tidak dibenarkan dalam iklan 

                                                           
26 M. Suyanto, Muhammad Bussiness Strategy and Ethics. (Jogjakarta: 

Andy Offset, 2008), 273. 
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atau promosi. Pada dasarnya, iklan tidak boleh merugikan 

manusia terhdap hak-haknya, ini artinya informasi yang 

diberikan haruslah jujur dan tidak mengambil hak-hak orang 

lain dalam memberikan informasi kepada pengguna.
27

 

Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 77 menjelaskan: 

                  

                    

                   

Artinya: 

“Sesungguhnya orang-orang yang memperjual belikan janji 

Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, 

mereka itu tidak memperoleh bahagian di akhirat, dan Allah 

tidak akan menyapa mereka dan tidak akan memperhatikan 

mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. 

Bagi mereka azab yang pedih”. (Q.S. Ali Imran: 77)
28

 

Pada hakikatnya tayangan iklan di media manapun harus 

tetap menjunjung tinggi nilai moralitas dan juga tetap 

memperhatikan kaidah-kaidah keagamaan. Dengan adanya 

nilai dan kaidah pada iklan maka penyampaian iklan di 

berbagai media akan menimbulkan persepsi yang baik. 

Khususnya untuk tayangan iklan di televisi yang tayangannya 

secara visual dapat disaksikan, maka penggunaan tema parodi 

yang dikenal dengan adegan lelucon didalamya perlu juga 

memperhatikan kaidah seperti yang disampaikan pada ayat di 

atas supaya digunakan sebagai penunjang untuk membangun 

                                                           
27 Teuku meldi Kesuma, Prinsip Dan Kriteria Periklanan, Jurnal 

Manajemen Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2012, 70. 
28 Al-Quran dan terjemahan, Departemen Agama RI, (Bandung: CV 

Diponegoro, 2010). 80. 
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kepercayaan para penonton sehingga dapat melanjutkannya 

dengan melakukan keputusan pembelian produk.  

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka 

penulis ingin mengkaji mengenai fokus judul agar dapat 

diketahui secara mendetail mengenai “Pengaruh Unsur 

Parodi Pada Tayangan Iklan Di Televisi Terhadap Persepsi 

Konsumen Serta Kontinuitasnya Pada Keputusan 

Pembelian Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah  

Adanya batasan masalah ini bertujuan supaya tidak 

terjadi ketidakteraturan pembahasan masalah karena mencakup 

ruang lingkup yang terlalu luas yang dapat mempersulit 

peneliti untuk mengkajinya. Dalam hal ini peneliti membuat 

batasan masalah yakni: 

1. Obyek penelitian ini adalah pemirsa tayangan iklan di 

televisi atau khususnya masyarakat yang sudah pernah 

menyaksikan iklan dengan unsur parodi di kota Bandar 

Lampung.  

2. Referensi iklan yang digunakan adalah hanya iklan yang 

mengandung unsur parodi atau humor seperti contohnya 

iklan Sarimi, Jd.id, By.u, Oky Jelly Drink, GPU, cat 

tembok Aquaproof, obat nyamuk Vape dan iklan Oskadon 

yang di peragakan oleh Sule. 

3. Variabel-variabel independen yang di teliti adalah konsep 

kreatif dengan unsur parodi dengan variabel dependen 

yaitu keputusan pembelian menggunakan variabel 

perantara persepsi konsumen. 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan  masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah konsep kreatif dengan unsur parodi pada tayangan 

iklan di televisi berpengaruh terhadap persepsi konsumen? 
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2. Apakah konsep kreatif dengan unsur parodi pada tayangan 

iklan di televisi berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen? 

3. Apakah persepsi konsumen berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen? 

4. Apakah konsep kreatif dengan unsur parody pada tayangan 

iklan di televisi berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian melalui persepsi konsumen 

5. Bagaimana konsep kreatif dengan unsur parody pada 

tayangan iklan di televise berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian melalui persepsi konsumen dalam perspektif 

ekonomi islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :  

1. Mengetahui pengaruh konsep kreatif dengan unsur parodi 

pada tayangan iklan di televisi terhadap persepsi konsumen 

2. Mengetahui pengaruh konsep kreatif dengan unsur parodi 

pada tayangan iklan di televisi berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen 

3. Mengetahui pengaruh persepsi konsumen terhadap 

keputusan pembelian konsumen 

4. Mengetahui pengaruh konsep kreatif dengan unsur parodi 

pada tayangan iklan di televisi terhadap keputusan 

pembelian melalui persepsi konsumen  

5. Mengetahui penerapan konsep kreatif dengan unsur parodi 

pada tayangan iklan di televisi terhadap keputusan 

pembelian melalui persepsi konsumen dalam perspektif 

ekonomi islam 

 

F. Manfaat Penelitian 

Merujuk pada tujuan penelitian di atas, maka manfaat 

penelitian diharapkan dapat memberikan dua kegunaan sebagai 

berikut: 
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1. Manfaat Teoritis  

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi acuan dalam pengembangan ilmu di bidang 

ekonomi, khususnya manajemen. Selain itu Penelitian ini 

juga diharapakan dapat dipergunakan sebagai sumber 

informasi bagi pembaca pada umumnya dan dapat 

memberikan ide atau masukan dan gagasan untuk 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan iklan 

berunsur parodi atau humor atau dengan unsur lainnya.  

 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

acuan informasi dan menjadi bahan pertimbangan untuk 

para pengiklan dalam merumuskan iklan yang lebih efektif 

dan kreatif. Dan juga dengan adanya penelitian ini 

diharapkan untuk kedepannya para pengiklan dapat lebih 

memperhatikan lagi kebutuhan para konsumen, sehingga 

dengan adanya iklan tersebut konsumen akan mudah 

tertarik dan ada kontinuitas dari ketertarikan tersebut. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu Yang Bersumber Dari Jurnal 

Nasional 

 

No. Peneliti Dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Jenis Dan Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1.  Ruby Tantia 

dan Idola 

Perdini Putri, 

S.Sos.,M.Si. 

 

Issn : 2355-

9357 E-

Proceeding Of 

Management : 

Vol.6, No.1 

April 2019 

“Pengaruh Iklan 

Shopee Versi 

Parodi Jokowi 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian” 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif dengan 

teknik analisis data 

deskriptif dan regresi 

linier sederhana. 

Pengambilan sampel 

dengan menggunakan 

metode non-probability 

sampling sebanyak 400 

responden di Indonesia. 

 

Hasil 

penelitian 

menunjukan 

bahwa 

tanggapan 

responden 

secara 

keseluruhan 

berada dalam 

kategori baik. 

Artinya 

terdapat 

pengaruh 

yang 

signifikan dari 

iklan Shopee 

versi parody  

terhadap 

keputusan 

pembelian.
29

 

2.  Ana 

Ramadhayanti 

 

Fundamental 

“Pengaruh Peran 

Humor Dalam 

Periklanan Dan 

Daya Tarik Model 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

penelitian deskriptif 

kuantitatif. 

Hasil 

penelitian 

menunjukan 

variabel X1 

                                                           
29 Ruby Tantia Dan Idola Perdini Putri, S.Sos.,M.Si, Pengaruh Iklan 

Shopee Versi Parodi Jokowi Terhadap Keputusan Pembelian. E-Proceeding Of 

Management : Vol.6, No.1 April 2019, Issn : 2355-9357, 3. 
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Management 

Journal Issn: 

Eissn : 2540-

9220 (Online) 

Volume: 4 No 

1. 2019 

 

 

Iklan Terhadap 

Minat Beli 

Konsumen” 

Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara 

penyebaran angket 

yang disebarkan 

kepada narasumber. 

dan X2 secara 

simultan 

berpengaruh 

terhadap 

variabel Y, 

dapat 

disimpulkan 

bahwa Peran 

Humor (X1) 

dan Daya 

Tarik (X2) 

secara 

simultan 

berpengaruh 

terhadap 

Minat Beli 

(Y). Hasil Uji 

t secara 

parsial 

menujukkan 

hasil bahwa 

Peran Humor 

(X1) 

berpengaruh  

 terhadap 

Minat Beli 

Konsumen, 

sementara itu 

untuk Daya 

Tarik Model 

Iklan (X2) 

berpengaruh 

terhadap 

Minat Beli 

(Y).
30

 

                                                           
30 Ana Ramadhayanti Dengan Judul “Pengaruh Peran Humor Dalam 

Periklanan Dan Daya Tarik Model Iklan Terhadap Minat Beli Konsumen”. 
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3.  Suryanto 

 

Jurnal 

Proporsi: Issn 

: 2615-0247 

Vol, 4 No. 2 

Mei 2019 

“Konsep Kreatif 

Pendekatan Parodi 

Dalam Iklan 

Televisi Djarum 

76” 

Penelitian ini 

menggunakan studi 

literatur pada buku 

buku yang berkaitan 

dengan penelitian 

tersebut, jurnal dan 

penelitian yang telah 

dilakukan oleh 

pengkarya sebelumnya. 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bagaimana 

sebuah iklan 

dapat 

mengambil 

peran positif 

dan 

mengkritik 

kebiasaan 

masyarakat 

melalui 

pendekatan 

parodi, 

menggunakan 

bahasa 

yang mudah 

dipahami 

khalayak 

umum dan 

tidak masuk 

dalam 

kerumunan 

tema iklan 

yang saling 

menjatuhkan 

produk 

kompetitor 

dengan 

memanfaatkan 

momen 

ramadhan.
31

 

                                                                                                                        
Fundamental Management Journal Issn: Eissn : 2540-9220 (Online) Volume: 4 

No 1. 2019, 9-14. 
31 Ibid, Suryanto, 177. 
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4.  Ira Yuni 

Miradha dan 

Adi Bayu 

Mahadian 

 

Profesi 

Humas: Jurnal 

Ilmiah Ilmu 

Hubungan 

Masyarakat, 

Vol. 1 No. 2, 

Februari 2017, 

ISSN: 2528-

6927 

“Perbandingan 

Persepsi Khalayak 

Antara Iklan Yang 

Mengandung 

Humor Dan Tidak 

Mengandung 

Humor” 

Metode penelitian yang 

digunakan adalah 

metode kuantitatif  

yang bersifat 

eksperimen.  Yang 

menjadi objek 

penelitian adalah 

persepsi audience 

terhadap iklan, 

sedangkan yang 

menjadi subjek adalah 

para khalayak atau 

dapat dikatakan siapa 

saja yang diterpa iklan 

tersebut sebanyak 100 

responden. Teknik 

pengumpulan data yang 

digunakan adalah 

kuesioner. 

Hasil 

penelitian 

menunjukan 

tidak ada 

perbedaan 

persepsi 

audience yang 

cukup 

signifikan 

antara iklan 

yang 

mengandung 

humor 

(Ramayana 

Department 

Store) dan 

pada iklan 

yang tidak 

mengandung 

humor 

(Matahari 

Department 

Store).
32

 

                                                           
32 Ibid, Ira Yuni Mirandha dan Adi Bayu Mahadian, 112. 
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5.  Slamet 

Maryoso  

 

Jurnal 

Proporsi Dan 

Manajemen, 

Volume 3 No. 

1 Maret 2019 

P-ISSN 2550-

0805 E-ISSN 

2550-0791 

“Pengaruh Iklan 

Humor, Dan 

Loyalitas 

Pelanggan 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian Kartu 

Perdana Axis 

Versi Kembalian” 

Metode analisa data 

menggunakan analisis 

jalur dan menggunakan 

kuesioner yang dibuat 

dengan skala likert. 

Sampel terdiri dari 156 

responden. 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

Iklan humor 

Axis versi 

kembalian dan 

loyalitas 

pelanggan 

berdasarkan 

analisis secara 

menyeluruh 

yang telah 

dilakukan, 

tidak 

mempunyai 

pengaruh 

yang positif 

dan signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

Pengaruh atas 

hitungan 

parsial 

tersebut hanya 

sebesar 5%.
33

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Ibid, Slamet Maryoso, 99. 
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Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu Yang Bersumber Dari Jurnal 

Internasional 

 

No. Peneliti Dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Jenis Dan 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1.  Aneta 

Djambaska,  et 

al. 

 

Journal of 

Management 

Research, Vol. 

8, No. 1 2016, 

ISSN 1941-

899X 

 

“Is Humor 

Advertising 

Always 

Effective? 

Parameters for 

Effective Use of 

Humor in 

Advertising” 

The 

envisioned 

research  

process  

combined 

with the  

enthusiasm to 

meet the  

already 

defined 

objectives 

includes two 

independent 

surveys: First 

survey  is  an 

Interview  

process and 

Second part 

of this 

research 

process is 

online survey. 

The results show 

correlation  effect  and  

in  fact  humor  related  

Ads  found  as  much  

more effective than  

those  without  humor  

and  this  effect  is  

apparent,  when  it  

comes  to  highly 

complex and  

sophisticated humor. 

Also  the effect  of 

humor  is influenced 

by  the type  of product 

advertised.
34

 

                                                           
34 Ibid, Aneta Djambaska,et al., 2. 
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2.  Ghada, W. 

Eltazy And 

Hesham O. 

Dinana. 

 

Journal Of 

Business And 

Retail 

Management 

Research 

(JBRMR), 

Vol.12 Isssue 

2, 2018 

“The Impact Of 

Humorous 

Advertising On 

Consumers 

Buying, Word 

Of Mouth And  

Recall” 

This research 

is basedon 

both 

qualitative 

data 

represented in 

focus groups 

and 

interviews,  

and 

quantitative 

data 

represented in 

survey.  

A sample of 

200 received 

the 

questionnaire, 

after 

removing all 

questionnaire 

that were 

incomplete, 

the sample 

becomes 

169.the 

sampling 

technique 

used was 

convenience 

that is a non 

probability 

method. 

The result show the 

quantitative data 

indicated that there is 

indeed a relation 

between humorous  

advertising and 

attitude. The relationis 

direct which means the 

more the humor in the 

ad, the better is the 

attitude, namely humor 

leads to positive 

attitude. This relation 

is strong which 

supports what the 

experts mentioned in 

the interviews that 

humor leads to 

positive attitude.
35

 

3.  N. 

Senthilkumar 

And S. 

Venkatesh 

 

“Impact Of 

Television 

Media In 

Influencing 

Consumer 

The purpose 

of this paper 

is to identify 

how television 

as an 

The result show 

Television media plays 

a significant impact on 

influencing the buying 

behaviour of 

consumers. Television 

                                                           
35 Ibid, Ghada, W. Eltazy and Hesham O. Dinana, 209. 
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 Journal Of 

Communication 

And Media 

Technologies, 

Vol. 7, Issue: 2, 

2017 

Buying 

Behavior 

Trough 

Humorous 

Advertisements” 

advertising 

media has 

impacted the 

buying 

behavior of 

cunsumers 

belonging to 

different 

demographic 

profiles 

namely age, 

gender, 

source of 

income and 

educational 

level 

respectively 

over a period 

of time 

through 

systematic 

revies of 

existing 

literature 

review.  

media advertisements 

when designed with 

humor would develop 

a positive feeling 

regarding the product. 

With respect to age, it 

is found out that 

humor advertisements 

influence young 

consumers than 

adolescents. When 

considering gender, it 

is noticed that humor 

works best for well-

educated consumers 

especially male.
36

 

                                                           
36 Ibid, N. Senthilkumar and S. Venkatesh, 87. 
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4.  Bankole 

Oladumiye And 

Odji Ebenezer 

 

International 

Journal Of 

Latest Trends 

In Engineering 

And 

Technology 

Vol. 8 Issue (4-

1), 2017,  

pp.168-174  

e-ISSN:2278-

621X 

”A Comparative 

Assessment Of 

The 

Effectiveness Of 

Humorous 

Contents In 

Television 

Advertisements: 

The Nigerian 

Context” 

The study 

adopted the 

descriptive 

survey 

research 

method for 

the purpose of 

elicting self-

reports from 

the 

respondent. 

Primary data 

was obtained 

through 

questionnaire. 

Secondary 

data include 

information 

obtained from 

the research 

work  

of other 

people, 

textbooks and 

journals. The 

population 

sample was 

selected using 

simple 

random 

sampling. The 

sample size of 

three hundred 

and ninety-

The result show 

Considering the 

findings of this study, 

it can also be 

concluded that humour 

in television 

advertisements has 

positive impact on the 

attention-arresting and 

buying behaviour of 

consumers and this 

effect cuts across  

environments.  The 

research Alternative 

Hypotheses H1 and H2 

both have been 

accepted; hence, this 

study has revealed that 

the interest and 

investment in 

advertising humour in 

Nigeria is worthwhile 

but recommends a 

considerable blend of 

humour with other 

television-content-

enhancement factors 

such as computer 

generated imagery and 

music.
37

 

                                                           
37 Ibid, Bankole Oladumiye and Odji Ebenezer, 174. 
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eight (398) 

respondents 

was 

considered 

for the study 

but only three 

hundred and 

sixty-two 

(362) 

responses 

could be used 

for the study. 

5.  Sashi Kumar 

Kovindasamy 

and Emmanuel 

Abiodun 

 

International 

Journal of 

Accounting & 

Business 

Management 

Vol. 5 (No.2), 

2017 ISSN: 

2289-4519 

“A Study Of 

Humour 

Advertisement 

And Its 

Influence On 

Consumer 

Purchashing 

Decision: 

Evidence From 

Malaysia” 

The research 

use 

quantitative 

data. The 

quantitative 

data has been 

collected from 

the 

Survey 

analysis using 

the 

questionnaire. 

The primary 

data 

collection 

technique has 

been used for 

data analysis;  

while the 

secondary 

sources of 

data 

The results reveal that 

significant relationship 

exists between the 

independent variable  

(humour 

advertisement) and all  

the dependent 

variables (Purchase 

Decision, Attitude 

towards Brand, 

Attitude towards 

Quality, Attitude 

towards Presentation, 

and Attitude towards 

Entertainment) as the 

value of sig. appeared 

to be less than 0.05. 

However, strong 

correlation only exists 

between humour 

advertisement and 

attitude towards 

advertisement and 
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collection are 

used to 

support the 

analysis and 

for explaining 

concepts with 

the help of 

theories and 

definitions. 

Under 

primary 

research 

method, the 

questionnaire 

technique has 

been adopted 

in the study, 

while for 

secondary 

data, the 

previously 

published 

research is 

considered. 

consumer purchase 

decision.
38

 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya di 

atas, dapat dijelaskan bahwasanya terdapat persamaan dan 

perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang 

peneliti lakukan pada skripsi ini.  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian skripsi ini: 

1. Persamaan utamanya terletak pada variabel X yang digunakan 

yaitu membahas tentang iklan parodi atau humor.  

2. Selain itu hampir seluruh penelitian sebelumnya  menggunakan 

jenis penelitian kuantitatif dan pengumpulan data 

menggunakan angket atau  kuesioner.  

                                                           
38 Ibid, Sashi Kumar Kovindasamy and Emmanuel Abiodun Ogundare, 

40. 
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3. Sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan skala 

likert untuk mengetahui tingkat kesetujuan sampai 

ketidaksetujuan responden.  

 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian skripsi ini: 

1. Perbedaan antara keseluruhan penelitian tersebut dengan 

penelitian yang sedang peneliti lakukan saat ini terletak pada 

variabel yang digunakan. Penelitian saat ini menggunakan 

variabel X,Y,Z sedangkan keseluruhan penelitian sebelumnya 

hanya menggunakan varibel X dan Y.  

2. Selain itu perbedaan lainnya terletak pada variabel Y yaitu 

persepsi konsumen dimana tidak digunakan pada penelitian 

terdahulu. Dan juga penggunaan variabel Z yang tidak 

digunakan di penelitian sebelumnya.  

3. Penelitian saat ini menggunakan perspektif dalam ekonomi 

islam, sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakannya.  

4. Pendekatan yang digunakan pun berbeda dari penelitian 

terdahulu, penelitiaan sat ini menggunakan pendekatan 

asosiatif kuantitatif, sedangkan sebagian besar penelitian 

terdahulu menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif.  

5. Metode sampel dan jumlah sampel yang digunakan pada 

penelitian saat inipun pun berbeda-beda dengan keseluruhan 

penelitian sebelumnya.  

6. Tehnik analisis yang digunakan pun berbeda, penelitian saat ini 

menggunakan analisis jalur yang merupakan kepanjangan dari 

analisis regresi berganda. Asumsi analisis jalur mengikuti 

asumsi umum regresi linear.  

7. Hasil penelitian terdahulu ada yang berpengaruh secara positif 

dan signifikan dan adapula yang tidak berpengaruh positif dan 

signifikan. 

8. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Suryanto dengan 

penelitian pada skripsi ini yaitu pada penelitian Suryanto objek 

iklan yang digunakan adalah iklan Rokok Djarum 76, dimana 

pada penelitian tersebut menyebutkan bahwasanya penggunaan 

konsep kreatif  iklan tersebut sudah sejak 2008 dan mengklaim 

bahwa pengguna rokok djarum 76 meningkat setelah adanya 
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iklan djarum 76 bertema Kontes Jin dengan unsur parodi. 

Selain itu pada penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa 

sebuah iklan dapat mengambil peran positif dan dapat 

mengkritik kebiasaan masyarakat melalui pendekatan parodi. 

Sedangkan pada penelitian skripsi ini membahas mengenai 

beberapa iklan dengan tema parodi dimana hasil diperoleh 

dengan perhitungan SPSS yang menunjukkan adanya pengaruh 

positif dan signifikan. 

 

H. Sistematika penulisan 

Pada skripsi ini, sistematika penulisannya disusun dalam 

bentuk seperti berikut: 

1. Bagian Awal  

Pada bagian awal skripsi berisi cover skripsi, halaman 

sampul, abstrak, lembar pernyataan orisinalitas, 

persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, riwayat 

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

gambar, dan daftar lampiran. 

 

2. Bagian substansi (inti) 

Pada bagian inti berisi mengenai: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari penegasan judul, latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penelitian 

teraduhulu dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi tentang teori yang 

digunakan seperti iklan, konsep kreatif 

iklan, iklan parodi, persepsi konsumen, 

keputusan pembelian dan periklanan 

dalam islam, juga membahas mengenai 
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kerangka pemikiran dan pengujian 

hipotesis. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari waktu dan tempat 

penelitian, pendekatan dan jenis 

penelitian, populasi, sampel dan 

pengumpulan data, definisi operasional 

variabel, uji validitas dan reliabilitas data, 

uji hipotesis, dan metode analisis data. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Bab ini terdiri dari deskripsi data dan 

pembahasan hasil penelitian dan analisis 

secara kuantitatif. 

 

BAB V PENUTUP 

  Bab ini terdiri dari simpulan dan 

  rekomendasi yang telah dilakukan penulis. 

 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir skripsi ini berisi tentang daftar rujukan dan 

lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

 

A. Teori Yang Digunakan 

1. Perilaku konsumen  

a. Pengertian Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen merupakan suatu proses 

yang berkaitan erat dengan adanya suatu proses 

pembelian suatu barang atau jasa. Perilaku konsumen 

merupakan hal-hal yang mendsari dan menjadikan 

konsumen untuk membuat keputusan pembelian. 

Ketika memutuskan akan membeli suatu barang atau 

produk dan jasa, tentu sbagai konsumen selalu 

memikirkan terlebih dahulu barang yang akan dibeli. 

Mulai dari harga, model, bentuk, kemasan, kualitas, 

fungsi, atau kegunaan barang tersebut, dan lain 

sebagainya. 

Menurut beberapa ahli seperti John C. Mowen 

dan Michael Minor mendefinisikan perilaku konsumen 

sebagai studi tentang unit pembelian (buying unit) dan 

proses pertukaran yang melibatkan suatu perolehan, 

konsumsi berbagai produk, jasa dan pengalaman serta 

ide-ide. Sedangkan menurut Lamb, Hair dan Mc. 

Daniel menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah 

proses seorang pelanggan dalam membuat keputusan 

untuk membeli, menggunakan serta mengkonsumsi 

barang-barang dan jasa yang dibeli,  juga termasuk 

faktor faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian dan penggunaan produk. 

Dengan demikian perilaku konsumen merupakan 

suatu proses pengambilan keputusan oleh konsumen 

dalam memilih, membeli, memakai, serta 

memanfaatkan produk, jasa serta gagasan atau 

pengalaman dalam rangka memuaskan kebutuhan dan 

hasrat konsumen. 
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Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

megenai perilaku konsumen dalam membeli suatu 

barang, yaitu: 

a) Memperhatikan Konsumen 

Merupakan kemampuan penuh dalam menyaring 

semua upaya untuk mempengaruhi, dengan hasil 

bahwa semua yang dilakukan oleh pemasar harus 

disesuaikan dengan motivasi dan perilaku 

konsumen. 

b) Motivasi dan Perilaku Konsumen  

Sesuatu yang berkaitan dengan motivasi dan 

perilaku dapat diketahui melalui penelitian, 

sehingga penelitian ini dipakai sebagai acuan 

dalam membuat program dan strategi pemasaran, 

perencanaan periklanan, perencanaan promosi 

sehingga hal-hal yang terjadi pada masa yang akan 

datang dapat diprediksi untuk menjual produk.
39

 

b. Proses Pembentukan Perilaku Konsumen  

Perilaku konsumen dilakukan berdasarkan suatu 

proses sebelum dan sesudah seprang konsumen 

melakukan proses pembelian suatu produk maupun 

jasa. Dalam perilkau konsumen tersebut, seorang 

pembeli akan melakukan penilaian yang kemudian 

pada akhirnya akan mempengaruhi proses 

pengambilan keputusannya atas pembelian produk atau 

jasa tersebut. 

Bagaimana perilaku terbentuk: 

1) Pembelajaran sikap 

Pada bagian-bagian terdahulu telah dipelajari 

tentang proses pembelajaran dasar, seperti teori-

teori: 

a. Clasissical Conditioning 

b. Instrumental Conditioning 

c. Cognitive Learning Theory 

d. Information Processing 

                                                           
39 Ibid. Anang Firmansyah. 3 
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2) Sumber Pengaruh Terhadap Pembentukan Sikap  

Sumber-sumber utama yang mempengaruhi 

pembentukan sikap konsumen adalah: 

a. Pengalaman 

b. Kepribadian 

c. Informasi dari media massa
40

 

c. Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam 

Menurut Sri Wigati teori perilaku konsumen yang 

dibangun berdasar syariat islam, memiliki perbedaan 

yang mendasar dengan teori konvensional. Perbedaan 

ini menyangkut nilai dasar yang menjadi fondasi teori, 

motif dan tujuan konsumsi, hingga teknik pilihan dan 

alokasi anggaran untuk berkonsumsi. Ada tiga nilai 

dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi 

masyarakat muslim, yaitu: 

a) Keyakinan adanya hari akhir, artinya seorang 

konsumen harus mengutamkan konsumsi untuk 

ibadah daripada konsumsi duniawi. 

b) Konsep sukses dalam islam diukur dengan moral 

agama bukan dari tingkat kekayaan seseorang. 

c) Kedudukan harta adalah anugerah dari Allah SWT.  

 

Menurut Manan, selain dengan adanya tiga nilai 

dasar tersebut. Ada lima prinsip konsumsi dalam islam 

yaitu Prinsip Keadilan, Prinsip kebersihan, Prinsip 

Kesederhanaan, Prinsip Kemurahan Hati, Dan Prinsip 

Moralitas.
41

 Islam mengajarkan tentang batasan-

batasan manusia dalam mengkonsumsi suatu produk 

barang atau jasa, baik yang dijelaskan dalam Al- 

Qur’an maupun hadis. Kesejahteraan konsumen akan 

meningkat jika ia banyak mengkonsumsi barang yang 

bermanfaat, halal, dan mengurangi barang yang buruk 

                                                           
40 Ibid. Anang Firmansyah. 16 
41 Sri Wigati, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam, 

Maliyah, Vol. 01, No. 01, Juni 2011. 30  
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atau haram. Islam melarang untuk menghalalkan apa 

yang sudah ditetapkan haram dan mengharamkan apa-

apa yang sudah menjadi halal. Allah SWT. berfirman:  

 

                    

              

                 

            

Artinya: 

87. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan 

bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

melampaui batas 

88. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari 

apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan 

bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-

Nya. (QS. Al-Maidah: 87-88)
42

 

Ayat tersebut Al Qur’an mendorong manusia sebagai 

pengguna untuk menggunakan barang-barang yang 

baik dan bermanfaat serta melarang adanya tindakan 

yang mengacu dalam hal perilaku boros dan 

pengeluaran terhadap pengeluaran yang tidak penting 

dan tidak bermanfaat. Sesungguhnya kuantitas 

                                                           
42 Ibid. Al-Quran dan terjemahan. 117. 



 
 

 

35 

konsumsi yang terpuji dalam kondisi yang wajar 

adalah sederhana.
43

 

 

2. Iklan 

Iklan merupakan segala bentuk pesan  tentang suatu 

produk yang disampaikan melalui suatu media, dibiayai 

oleh pemrakarsa yang dikenal, serta ditunjukkan kepada 

sebagian atau seluruh masyarakat.
44

  

Disebutkan pula bahwa Iklan (advertising) adalah 

penyajian informasi nonpersonal mengenai produk, merek, 

perusahaan atau toko yang dilakukan dengan bayaran 

tertentu. Pada iklan biasanya ditampakkan organisasi yang 

mensponsorinya. Iklan ditujukan untuk memengaruhi 

afeksi dan kognisi konsumen. Dalam praktiknya, iklan 

telah dianggap sebagai manajemen citra, menciptakan dan 

memelihara citra dan makna dalam benak konsumen.
45

 

Beberapa pandangan menurut ahli seperti menurut 

Kasali, bahwa iklan adalah pesan yang menawarka suatu 

produk yang ditujukan oleh suatu masyarakat lewat suatu 

media. Namun demikian, untuk membedakannya dengan 

pengumuman biasa, iklan lebih diarahkan untuk membujuk 

orang supaya membeli. 

Sedangkan menurut Kriyantono iklan didefinisikan 

sebagai bentuk komunikasi nonpersoal yang menjual 

pesan-pesan persuasif dari sponsor yang jelas  untuk 

mempengaruhi orang membeli produk dengan membayar 

sejumlah biaya untuk media.
46

 

                                                           
43 Suharyono, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam, 

Al-Intaj, P-ISSN: 2476-8774 / E-ISSN: 2621-668X, Vol.4, No.2, September 2018. 

313 
44 Rachmad Kriyantono, Manajemen Periklanan: Teori Dan Praktik, 

(Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013), 5. 
45 Freddy Rangkuti, Strategi Promosi Yang Kreatif Dan Analisis Kasus, 

(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2013), 23. 
46 Muhammad Jaiz, dasar dasar periklanan, cetakan ke 1, (Yogyakarta: 

Graha ilmu, 2014), 3. 
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Iklan sebagai salah satu bentuk komunikasi 

pemasaran bertujuan untuk mempersuasi para pendengar, 

penonton dan pembaca agar mereka memutuskan untuk 

melakukan tindakan tertentu seperti melakukan pembelian 

terhadap produk yang diiklankan. Dengan adanya iklan, 

para penonton akan melihat apa saja yang ada pada produk 

tersebut sehingga terjadilah pembelian. 

a. Konsep Kreatif Iklan 

Untuk membuat iklan komersial, pertama-tama 

kita harus punya ide yang merupakan latar belakang 

suatu konsep kreatif. Konsep kreatif atau ide kreatif 

adalah ide sentral iklan yang akan menarik perhatian 

konsumen dan akan selalu diingat. Kata kreatif 

mendeskripsikan aspek penting yang menggerakkan 

seluruh bidang advertising. Perencanaan strategi 

membutuhkan pemecahan masalah secara imajinatif. 

Usaha riset membutuhkan gagasan kreatif, dan 

pembelian serta penempatan iklan di media juga 

memerlukan pikiran kreatif.
47

  

Tujuan pengadaan konsep kreatif tersebut adalah 

untuk membuat orang tertarik dan memperhatikan 

pesan penjualan (selling message) dalam iklan kita. 

Konsep kreatif harus relevan dengan produknya. Ini 

berarti konsep kreatif itu harus ada kaitannya dengan 

produk. banyak konsep karena ingin disebut kreatif 

tidak relevan dan malah tidak ditangkap artinya oleh 

konsumen. Contoh konsep kreatif yang bisa dianggap 

“well sold” (berhasil) adalah bila semua orang 

(terutama sasaran) dapat selalu mengingat dan 

menghubungkan konsep kreatif itu dengan produknya, 

sekaligus membedakannya dengan pesaing. Konsep 

kreatif menjadi lebih penting lagi bila kita akan 

mengkampanyekan sebuah produk “paritas” yaitu 

produk yang kurang lebih sama dengan produk-produk 

                                                           
47 Sandra Moriarty, Nancy Mitchell, William Wells, Advertising, Edisi 

Kedelapan, (Jakarta: Prenamedia Group, 2008), 10. 
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lain dalam kategori sejenis: sama dalam hal manfaat, 

kandungan  (ingredients), harga, bahkan kemasannya 

pun hampir sama. Dalam hal seperti ini, konsep kreatif 

menjadi sangat penting untuk membedakan sekaligus 

memosisikan produk dalam benak konsumen, 

berhadapan dengan produk pesaing.
48

  

1. Menemukan Ide Kreatif 

Ketika sebuah produk diluncurkan, 

kemungkinan besarnya iklan dan strategi 

pemasaran yang dilakukan ditujukan untuk 

membuat produk dikenal pasar. Iklan itu sendiri, 

selain sebagai cara untuk memperkenalkan produk, 

juga sebagai metode untuk menarik perhatian 

terhadap produk yang diperbarui atau menciptakan 

kepedulian tenatng merek tertentu; yang juga akan 

mengelola posisi merek dalam pasar kompetitif. Di 

samping itu, ide unik iklan juga akan membantu 

memperbaiki strategi pemasaran yang akan 

diambil. Itulah sebabnya dipandang bahwa untuk 

membuat iklan diperlukan langkah-langkah, meski 

tidaklah mudah untuk menciptakan sesuatu yang 

unik dan ide kreatif sepanjang waktu.  

Ide-ide kreatif periklanan harus disampaikan 

dalam bentuk pesan produk, publisitas atas merek 

secara langsung kepada khalayak, dan hal ini dapat 

dilakukan jika iklan disampaikan secara berbeda. 

Memelih dan menentukan ide-ide kreatif untuk 

menciptakan dampak yang diinginkan kepada 

khalayak sasaran tetap beranjak dari metode 

pemasaran konvensional, sehingga diharapkan 

akan terjadi kemungkinan bahwa khalayak akan 

mengingat merek tertentu, produk atau pesan 

tertentu, dan meningkatkan perhatian utama 

menyangkut produk atau merek itu sendiri. Hal ini 

                                                           
48 Agus S. Madjadikara, Bagaimana Biro Iklan Memproduksi Iklan, 

(Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2005), 65. 
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juga mendorong perasaan memiliki dari khalayak, 

yang membuat mereka ingin mencoba atau 

mengetahui tentang produk tertentu. 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

untuk  mendapatkan ide kreatif guna menciptakan 

iklan yang baik yang melibatkan agensi periklanan 

dengan klien (perusahaan): 

 Kumpulkan informasi. Dapatkan sebanyak 

mungkin informasi tentang produk. 

 Mulai menghubungkan keterkaitan produk 

degan ide-ide apapun yang didapat. 

 Kaji dan mulai berpikir untuk memecahkan 

inti permasalahan yang ada dalam benak kita. 

 Berbagi dengan klien. Karena kunci 

keberhasilan terletak pada tukar pikiran 

dengan klien. Klien akan merasa mendapatkan 

kehormatan jika mereka diajak untuk berbagi 

ide mengenai rancangan iklan dengan agensi 

periklanan, hal ini juga akan membantu 

membangun kepercayaan klien terhadap 

agensi periklanan. 

 Mulai merancang ide dalam kertas, dengan 

menulis ide apapun yang ada untuk membuat 

rancangan iklan yang baik. 

 Menguji ide tersebut, dengan pihak agensi 

periklanan maupun klien saling mengevaluasi 

untuk mencapai kesepakatan. Saat ini ide 

harus diwujudkan untuk melihat hasilnya.
49

 

2. Pengembangan Konsep Kreatif Iklan 

Konsep kreatif biasanya bertumpu atau 

berkaitan dengan keistimewaan atau keunikan 

produk tersebut yang tidak terdapat dalam produk 

lain dalam kategori yang sama. Mungkin 

                                                           
49 Agus Hermawan, Komunikasi Pemasaran, (Jakarta: Erlangga, 2012), 

83-86. 
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keistimewaan itu sebenarnya ada juga dalam 

produk pesaing (kompetitor), hanya saja pesaing 

belum secara eksplisit menyebutkan hal itu dalam 

iklan-iklannya. Ini peluang yang harus 

dimanfaatkan. Keunikan atau keistimewaan ini 

lalu didramatisasi dengan cara yang relevan, 

menarik dan simpatik. Konsep kreatif harus 

relevan dengan produknya, harus ada kaitannya 

dengan sifat (nature) atau keistimewaan produk 

tersebut. Konsep kreatif iti harus bisa menjadi 

jembataan bagi konsumen untuk mengingat 

produknya.  

Sekali diciptakan, konsep kreatif ini harus 

dipertahankan untuk waktu yang cukup lama agar 

konsumen benar-benar menyerap konsep itu dalam 

benaknya. Konsep kreatif itu pada akhirnya akan 

menjadi identitas bagi produknya. Apapun media 

yang digunakan untuk kampanye periklanan, 

konsep kreatifnya harus sama. Harus konsisten, 

karenanya dalam menciptkan konsep kreatif harus 

dipikirkan apakah konsep kreatif yang bagus untuk 

media cetak bisa ditetapkan (applicable) di semua 

media yang akan digunakan. Ekseskusi konsep 

kreatif itu tentu saja berbeda untuk media yang 

berbeda, karena karakteristik dan cara produksi 

tiap media pun berbeda.
50

 

b. Iklan Parodi 

1. Pengertian Iklan Parodi  

Periklanan sebagai media komunikasi visual 

yang menyampaikan informasi secara langsung 

dari produsen kepada calon konsumen harus 

memiliki strategi visual untuk bersaing dengan 

produk yang sejenis. Strategi visual ini biasanya 

melibatkan dua aspek. Pertama, periklanan harus 

                                                           
50 Ibid, Agus Madjadikara, 64. 
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dapat menyampaikan pesan dengan arti tertentu 

melalui bahasa gambar. Kedua, bahasa gambar 

harus memiliki efek suara, dan menarik hati, serta 

dapat membuat kejutan kepada konsumen ataupun 

khalayak. 

Parodi merupakan salah satu bahasa visual 

yang kerap digunakan untuk menghasilkan efek-

efek visual tersebut. Parodi didefinisikan sebagai 

suatu bentuk tiruan atau imitasi (visual) yang di 

dalamnya mengandung unsur-unsur ironi. Di 

dalam parodi terdapat ruang untuk mengkritisi atau 

untuk mengungkapkan rasa ketidakpuasan atau 

juga sekedar ungkapan rasa humor belaka. Oleh 

karena itu, kritik, sindiran, kecaman, plesetan, 

olok-olok, main-main, kerapkali dijadikan sebagai 

titik awal dari sebuah parodi.
51

 

Pendekatan parodi merupakan konsep iklan 

yang digunakan untuk menarik perhatian 

konsumen melalui kontennya. Setiap konten dari 

iklan televisi dapat dinilai berdasarkan unsur-unsur 

audio dan visual yang dimiliki iklan televisi.  

Peneliti akan menggunakan teori pendekatan 

parodi dalam iklan dibawah ini: 

a. Parodi adalah meniru gaya khas seseorang 

untuk mengolok-olok atau mengkritisi. 

b. Parodi adalah bentuk humor yang meniru gaya 

asli budaya masyarakat, konsumen, atau tokoh 

terkenal yang ditampilkan dengan 

menggunakan satir yang berimplikasi pada 

kebiasaan manusia melalui ironi (melebih-

lebihkan), ejekan. 

c. Pendekatan parodi dalam iklan sering 

mengembangkan cakrawala sense of humour 

                                                           
51 Sumbo Tinarbuko, Eksekusi Iklan Televisi Dengan Pendekatan 

Parodi, Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 4, Nomor 1, Juni 2007. 6. 
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pada masyarakat, artinya parodi sudah 

memiliki positioning sebagai humor.
52

 

2. Elemen Iklan Parodi 

Menurut Altstiel dan Grow, untuk membuat 

iklan yang lucu ada beberapa elemen yang harus 

dimiliki, yaitu: 

 The unexpected, Membuat akhir yang 

mengejutkan, sesuatu yang tidak 

terbayangkan akan muncul, banyak iklan 

menggunakan akhir yang tidak terprediksi 

misalnya kesakitan, fisik atau mental.  

 Pain/risk of Pain, pendekatan era dulu lebih 

baik ditampilkan dalam iklan TV 

dibandingkan radio karena bisa 

memperlihatkan dan menceritakannya 

sekaligus.  

 Exaggeration, membuat sesuatu terlihat lebih 

besar, lebih kecil, lebih cepat, lebih lambat 

dibandingkan prediksi yang bisa membuatnya 

lucu.  

Iklan yang baik membutuhkan sesuatu yang 

lebih dibandingkan sekedar lucu. Apa yang 

dibutuhkan iklan humor yaitu,  

 Good direction, penulis dan sutradara harus 

mengetahui kapan harus menggunakan wide 

shot, zoom in, berapa banyak scene yang 

dibutuhkan dan segala elemen yang membuat 

spot yang baik. 

 Attention to detail, membuat segala 

sesuatunya detail dan terlihat nyata  

 Talent/acting, ini mungkin merupakan 

elemen yang paling dibutuhkan, ini adalah 

kualitas yang sama yang membuat aktor 

                                                           
52 Suryanto, Konsep Kreatif Pendekatan Parodi Dalam Iklan Televisi 

Djarum 76. Jurnal Proporsi, Vol, 4 No. 2 Mei 2019 Issn : 2615-0247, 177. 
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komik berbeda dengan badut di dalam iklan. 

Yang harus diingat adalah di TV kita bisa 

memperlihatkan ekspresi yang jelas.  

 Editing, eksekusi yang baik paska produksi 

membuat perbedaan yang besar. Waktu dan 

transisi scene dapat membuat konsep “cute” 

menjadi iklan humor yang sebenarnya.
53

 

3. Karakteristik Iklan Parodi 

According to Sternthal and craig, humor 

characteristics are: 

1. Humorous attract attention. 

2. A humor may increase liking for the source 

and create a positive mood. 

3. Humorous may produce affect 

comprehension. 

4. Humor may increase persuasion, distract the 

audience and reduce contra arguments in 

the message. 

5. Humor tends to improve source credibility. 

6. Audience characteristics may confound the 

effet of humor.
54

 

 

c. Periklanan Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Iklan adalah suatu media promosi bagi 

perusahaan untuk menginformasikan keunikan dan 

kelebihan (keunggulan) produk yang dijualnya 

dibanding produk milik pesaing. Etika dalam beriklan 

adalah suatu perilaku (sikap) dalam mempromosikan 

sesuatu dengan memasukkan unsur spiritual, realistis, 

                                                           
53 Alisa Maqdissa dan Ratna Sylvie Nurfebiaraning, Pengaruh 

Efektivitas Iklan Dengan Daya Tarik Humor Terhadap Citra Merek (Studi pada 

Iklan Ramayana versi #KerenLahirBatin Menyambut Lebaran pada Youtube), 

Jurnal Ranah Komunikasi (JRK) Volume 2 Nomor 01 Tahun 2018, E-ISSN : 

2656-4718 P-ISSN : 2302-8106, 5. 
54 Aneta Djambaska, et al., Is Humor Advertising Always Effective? 

Parameters for Effective Use of Humor in Advertising, Journal of Management 

Research, Vol. 8, No. 1 2016, ISSN 1941-899X,  3. 
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kreativitas, tidak terlalu kaku, dan tidak keluar dari 

hukum islam yang berlaku. Iklan yang beretika 

merupakan ciri dari pemasaran syariah. Harus 

terhindar dari unsur seksual, daya tarik emosional, 

mengeksploitasi perempuan dalam iklan, penggunaan 

fantasi yang berlebihan, penggunaan penelitian palsu 

yang dibuat untuk mempromosikan suatu produk yang 

menyebabkan kebodohan dan atau mendorong 

pemborosan, dan penggunaan bahasa dan perilaku 

yang sifatnya sugestif. 

Islam memberikan aturan yang ketat dalam 

dunia periklanan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa 

perempuan tidak boleh digunakan sebagai produk 

untuk menarik konsumen. Hal tersebut disebabkan 

karena akan menciptakan daya tarik yang liar kepada 

lawan jenis. Islam membolehkan adanya perempuan 

dalam media promosi suatu bisnis asalkan perempuan 

tersebut menutup auratnya, karena jika tidak 

dikhawatirkan mendorong tindak kejahatan/perbuatan 

keji di masyarakat. 

Saat ini telah banyak produk yang diiklankan 

dengan cara yang unik dan bahkan menimbulkan 

kontroversi. Iklan kontroversial tersebut misalnya, 

bersifat menyindir seseorang atau suatu masyarakat 

sehingga menimbulkan ketidaksukaan di mata 

penonton. Bukan hanya apa yang ditampilakn dalam 

iklan tersebut, tetapi produknya pun mengandung 

kontroversi. Produk kontroversial terbagi dalam tiga 

macam yaitu produk, layanan dan konsep. Produk 

mencakup produk alkohol (obat-obatan) rokok, 

pakaian dalam wanita dan lain-lain; layanan mencakup 

fasilitas aborsi, pelayanan oprasi plastik tanpa ada 

alasan kesehatan, tes penyakit kelamin, dan lain-lain; 

konsep mencakup ide-ide politik, aksi terorisme, 
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praktik-praktik seksual, prasangka atas agama tertentu, 

dan lain-lain. 
55

 

 

3. Persepsi Konsumen 

a. Pengertian Persepsi Konsumen 

Persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses 

yang timbul akibat adanya sensasi, di mana pengertian 

sensasi adalah aktivitas merasakan atau penyebab 

keadaan emosi yang menggembirakan. Sensasi dapat 

didefinisikan juga sebagai tanggapan yang cepat dari 

indra penerima kita terhadap stimuli dasar seperti 

cahaya, warna, dan suara. Dengan adanya itu semua, 

maka akan timbul persepsi. Persepsi adalah proses 

bagaimana stimuli-stimuli itu diseleksi, 

diorganisasikan, dan diinterpretasikan.
56

 

b. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Konsumen 

Faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal sebagai berikut: 

1. Faktor internal  

Faktor yang mempengaruhi persepsi berkaitan 

dengan kebutuhan psikologis, latar Belakang 

pendidikan, alat indera, saraf atau pusat susunan 

saraf, kepribadian dan pengalaman penerimaan diri 

serta keadaan individu pada waktu tertentu. 

2. Faktor eksternal 

Faktor ini digunakan untuk objek yang 

dipersepsikan atas orang dan keadaan, intensitas 

rangsangan, lingkungan, kekuatan rangsangan 

akan turut menentukan didasari atau tidaknya 

rangsangan tersebut.
57

 

Terdapat 3 tahap dalam proses persepsi konsumen 

yaitu: 

                                                           
55 Nurul Huda, Dkk, Pemasaran Syariah Teori Dan Aplikasi, Edisi 

Pertama, (Depok: Kencana, 2017), 134-135. 
56 Ibid, Nugroho J. Setiadi, 89. 
57 Ibid, Anang Firmansyah, 81. 
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a. Tahap 1: Exposure 

Suatu proses penyerapan informasi 

mengenai suatau produk yang melibatkan 

panca indra konsumen. erap dan menyimpan segala informasi yang diberikan ketika suatu produk ditawarkan atau dicoba. 

b. Tahap 2: Attention 

Tahap dimana konsumen mengolah 

informasi yang telah ia dapatkan pada tahap 

sensasi. Dengan kata lain adalah tahap dimana 

pemasar harus bisa membuat para konsumen 

sadar akan keberadaan produknya. Kemudian 

konsumen akan mendapatkan kelebihan dan 

kekurangan yang dimiliki produk tersebut 

serta nilai tambah yang bisa didapat. 

c. Tahap 3: Interpretation 

Interpretation adalah pengambilan citra 

atau pemberian makna oleh konsumen 

terhadap suatu produk. Interpretation 

berhubungan dengan pemahaman atas 

informasi yang masuk berdasarkan 

karakteristik stimulus yang bersifat individual 

dan situasional. Stimulus bisa berbentuk 

produk, nama merek, kemasan, iklan nama 

produsen. 

 Proses persepsi konsumen dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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Persepsi timbul karena adanya stimulus 

(rangsangan) dari luar yang akan mempengaruhi 

seseorang melalui kelima alat inderanya yaitu 

penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan dan 

sentuhan.
58

 

c. Bentuk-bentuk persepsi  

Menurut Joanes J dan Ahmad Soffian bentuk-bentuk 

persepsi adalah sebagai berikut:  

a. Persepsi melalui Indera Penglihatan 

Alat indera merupakan alat utama dalam individu 

mengadakan persepsi. Seseorang dapat melihat 

dengan matanya mengenai apa yang dilihatnya di 

sekitar disekitarnya, dengan melihat lingkungan 

adalah salah satu cara untuk menerima stimulus, 

dan stimulus ini dilangsungkan oleh syaraf 

sensoris ke otak, hingga akhirnya individu dapat 

menyadari 

apa yang dilihat di lingkungannya. Apabila 

seseorang melihat suatu benda, maka dari benda 

itu dapat dilihat bentuknya dan keadaaanya. 

Apabila seseorang melihat sesuatu objek maka 

stimulus yang mengenai mata bukanlah objeknya 

secara langsung, tetapi sinar yang dipantulkan oleh 

objek tersebut yang bekerja sebagai stimulus yang 

mengenai mata. Sinar yang mengenai mata 

mempunyai sifat gelombang, ada yang 

bergelombang pendek dan ada juga yang 

bergelombang panjang. Di samping itu sinar juga 

mempunyai sifat kekuatan atau intensitas 

gelombang yang bermacam-macam. Dengan 

begitu apabila seseorang telah melihat bentuk dan 

keadaanya maka ia akan bisa berpersepsi 

mengenai apa yang dipandangnya di 

lingkungannya. 

                                                           
58 Ibid. Anang Firmansyah, 83. 
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b. Persepsi melalui Indera Pendengaran 

Orang dapat mendengar sesuatu dengan alat 

pendengaran, yaitu telinga. Telinga merupakan 

salah satu alat untuk dapat mengetahui sesuatu 

yang ada di lingkungan. Seperti halnya dalam 

penglihatan, dalam pendengaran individu dapat 

mendengar apa yang mengenai reseptor sebagai 

suatu respon terhadap stimulus tersebut. Kalau 

individu dapat menyadari apa yang didengar, maka 

dalam hal ini individu dapat mempersepsi apa 

yang didengar di lingkungan, dan terjadilah suatu 

pengamatan atau persepsi.  

c. Persepsi melalui Indera Pencium 

Orang dapat mencium bau sesuatu melalui alat 

indera pencium di lingkungannya yaitu hidung. 

Sel-sel penerima atau reseptor bau terletak dalam 

hidung sebelah dalam. Indra pencium menjaga 

udara yang masuk kedalam tubuh agar terhindar 

dari penciuman yang tidak baik bagi kesehatan. 

d. Persepsi melalui Indera Pengecap (perkataan) 

Indera pengecap seringkali terkait lidah, namun 

juga perkataan yang disampaikan seseorang 

sehingga melahirkan persepri tentang perkataan 

tersebut. Selain itu juga indra pengecap ini 

bagaimana orang menuturkan kalimat kepada 

orang lain. Dengan adanya indra pengacap ini 

maka persepsi dapat diberikan tekait rasa dan 

perkataan yang disampaikan oleh seseorang, bisa 

dalam bentuk tulisan dan juga dalam bentuk 

perkataan yang disampaikan. 

e. Persepsi melalui Indera Peraba (kulit) 

Indera ini dapat merasakan temperatur yang ada 

disekitarnya, baik itu panas, dingin dan sejuk. 

Tetapi tidak semua bagian kulit dapat menerima 

rasa-rasa ini. Pada bagian-bagian tertentu saja yang 

dapat untuk menerima stimulus- stimulus tertentu. 
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Rasa-rasa tersebut di atas merupakan rasa-rasa 

kulit yang primer, sedangkan di samping itu masih 

terdapat variasi yang bermacam- macam. Dalam 

hal tekanan atau rabaan, stimulusnya langsung 

mengenai bagian kulit bagian rabaan atau tekanan. 

Stimulus ini akan menimbulkan kesadaran akan 

lunak, keras, halus, kasar. Bentuk persepsi pada 

intinya merupakan persepsi yang tidak hanya 

dilakukan oleh penglihatan saja, namun dengan 

alat indera peraba melalui kulit.
59

 

d. Persepsi Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam 

Menurut Muhammad Ustman Najati, persepsi 

dalam perspektif islam dapat memabntu manusia untuk 

dapat menginterpretasikan tanda-tanda kebesaran 

Allah yang terdapat dalam alam semesta melalui 

stimulus-stimulus yang diterima oleh panca indra.
60

  

Sedangkan menurut Sumarin konsumsi dalam 

islam adalah sebagai penggunaan komoditas yang baik 

dan jauh dari sesuatu yang diharamkan. Atau juga 

dapat diartikan sebagai pembelian barang yang 

membawa maslahah atau manfaat bagi jasmani dan 

rohani serta dengan nilai maqasid syariah.
61

 Maka dari 

itu persepsi konsumen dalam perspektif islam dapat 

diartikan sebagai interpretasi atau pandangan 

konsumen terhadap pembelian barang dimana 

pembelian tersebut didasarkan pada kemaslahan suatu 

produk.  

Persepsi setiap konsumen memiliki karakteristik 

yang berbeda. Namun persepsi konsumen dalam islam 

ini memiliki rambu-rambu syariah yang digunakan 

                                                           
59 Joanes J dan Ahmad Soffian, Persepsi dan Logik, Johor Bahru: 

University Teknologi Malaysia, 2014 
60 Muhammad Ustman Najati, Psikologi Dalam perspektif Hadist, 

(Jakarta: Pustaka, 2004), 135. 
61 Sumar’in, Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro 

Persepektif Islam, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013), 85 
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untuk membangun konsep maslahah. Maslahah 

bertujuan melahirkan manfaat dan berkah, sehingga 

persepsi yang ditentukan adalah (1) konsumsi yang 

sesuai dengan kebutuhan (2) persepsi menolak 

kemudharatan yang menolak komoditas haram (3) 

persepsi mardhatillah, konsep maslahah yang diwakili 

oleh ketiga persepsi mempengaruhi keputusan 

konsumen untuk mengkonsumsi terbatas hanya pada 

komoditas halal.
62

 Maslahah yang dicapai oleh 

konsumen adalah dimana konsumen mencapai 

kepuasan di dunia dan akhirat. Sesuai dengan firman 

Allah SWT. QS. Al-Baqarah ayat 168:  

                     

             

    

 

Artinya: 

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik 

dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu 

mengikuti langkah-langkah syaitan; karena 

Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 

bagimu.
63

 

 

3. Keputusan pembelian 

Keputusan pembelian dimaknai sebagai proses 

dimana konsumen membuat keputusan untuk membeli 

berbagai produk dan merek yang dimulai dengan 

pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi 

                                                           
62 Muhammad Muflih, Prilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu 

Ekonomi Islam, (Jakarta: PT.RajaGrafindo, 2006),  91 
63

 Ibid. Al-Quran dan terjemahan. 120. 
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informasi, membuat pembelian dan kemudian 

mengevaluasi keputusan setelah membeli. Sedangkan 

menurut Kotler keputusan pembelian adalah tindakan dari 

konsumen untuk mau membeli atau tidak sebuah produk. 

a. Proses Keputusan Pembelian Konsumen 

Menurut Kotler proses keputusan pembelian meliputi 

berikut ini: 

1. Pengenalan Masalah  

Proses pertama keputusan pembelian 

konsumen disebut sebagai pengenalan masalah 

yang juga disebut munculnya kebutuhan (need 

arousal). Sementara itu, Kotler dan Keller (2019) 

menyebut sebagai kebutuhan untuk mengenali 

masalah (need of recognition). Hal ini terjadi saat 

konsumen mengidentifikasi adanya kebutuhan 

yang secara umum dilakukan dengan cara 

membanding-bandingkan antara keadaan saat ini 

dan keadaan yang diharapakan atau diidolakan. 

Hal ini terjadi karena adanya dorongan kebutuhan 

yang membuat konsumen untuk memutuskan akan 

membeli suatu produk atau layanan yang 

diperlukan. Adanya dorongan ini membuat 

rangkaian proses keputusan pembelian konsumen 

terhadap suatu produk atau jasa yang diperlukan 

atau diinginkan.  

Para ahli melakukan identifikasi situasi 

penyelesaian masalah yang sesuai dengan 

keputusan pembelian diantaranya: 

 Penyelesaian masalah yang ekstensif. Hal ini 

berkaitan dengan pembelian yang memerlukan 

usaha yang sungguh-sungguh, pencarian 

informasi yang lebih ekstensif, dan melakukan 

evaluasi alternatif. Kegiatan ini berkaitan 

dengan pembelian produk atau barang yang 

snagat mahal seperti mobil dan sejenisnya. 
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 Penyelesaian masalah yang terbatas. Kegiatan 

ini berkaitan dengan pembelian produk atau 

barang yang sering atau sudah biasa dibeli 

dengan harga yang murah, seperti pakaian, 

sepatu dan sejenisnya. 

 Penyelesaian masalah yang rutin. Hal ini 

berkaitan dengan kegiatan pembelian yang 

rutin seperti pembelian sabun mandi atau 

kebutuhan sehari-hari seperti beras dan 

sejenisnya. 

 Kondisi kehabisan. Kondisi ini seperti ketika 

konsumen kehabisan cadangan susu, gula, teh 

di rumah, sehingga harus segera melakukan 

pembelian dengan cepat.  

 Pembelian yang teratur. Kondisi ini dilakukan 

melalui pembelian produk secara teratur 

seperti langganan surat kabar, majalah dan 

sejenisnya. 

 Adaya rasa tidak puas. Kondisi saat seorang 

konsumen tidak puas dengan produk atau jasa 

layanan saat ini, missalnya kecewa karena 

layanan sambungan telepon kurang lancar, dan 

lain sebagainya. 

2. Pencarian Informasi 

Setelah mengenali masalah, maka selanjutnya 

konsumen mulai melakukan pencarian informasi. 

Sumber informasi ini berasal dari pihak internal 

dan eksternal. Pencarian informasi internal 

meliputi proses mengingat kembali apa yang ada 

pada memorinya mengenai merek produk tertentu 

yang dia perlukan, sedangkan pencarian informasi 

eksternal meliputi proses pencarian dengan 

memanfaatkan sumber-sumber dari luar yang 

dapat memberikan informasi mengenai produk 

tersebut. Dalam usaha mencari informasi dari 

pihak eksternal, konsumen akan menggunakan 
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sumber-sumber seperti internet, website 

perusahaan, dan komentar atau kajian terhadap 

produk tersebut. Dalam pencarian ini akan 

menghasilkan kesaadran konsumen terhadap 

merek produk tertentu yang kemudian akan 

dipertimbangkan untuk dibeli atau tidak. Semua 

informasi yang dikumpulkan akan dijadikan 

pertimbangan untuk melakukan penilaian 

mengenai merek-merek produk yang diperlukan. 

3. Evaluasi Alternatif 

Konsumen melakukan evaluasi terhadap 

merek produk tertentu dengan didasarkan pada 

pendekatan fungsi (atau disebut juga sebagai 

utilitarian) dan psiko-sosial (atau disebut juga 

sebagai value expressive) terhadap manfaat produk 

yang akan dibeli. Manfaat fungsional merupakan 

keluaran bersifat dapat dirasakan (tangible 

outcomes) yang dialami oleh konsumen, seperti 

wujud fisik atau rasa, misalnya wujud fisik sepeda 

motor. Sedangkan manfaat psiko social merupakan 

keluaran abstrak atau atribut-atribut yang berkaitan 

dengan kepribadian, seperti merek di mana dapat 

menimbulkan rasa bangga meningkat ketika 

konsumen menggunakan mobil merek tertentu 

yang dikenal dengan harga sangat mahal. 

Konsumen memberikan evaluasi berbeda dari satu 

pembeli ke pembelian lainnya yang tergantung 

pada tipe konsumen dan konteks pembelian yang 

dilakukan. Konsumen tergantung pada 

karakteristik demografi, psikografi, dan perilaku 

akan menentukan atribut produk mana yang 

penting bagi mereka. 

4. Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian dilakukan saat proses 

evaluasi alternatif selesai dilakukan. Pada saat 

proses evaluasi selesai, maka konsumen akan 
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mengatakan kepada diri sendiri “ya aku akan 

membeli produk tersebut.” Perintah pada diri 

sendiri ini disebut sebagai kemauan untuk 

membeli (purchase intention). Kemauan untuk 

membeli konsumen ini dapat dijadikan sebagai 

salah satu indicator untuk memprediksi penjualan, 

meski tidak selalu kemauan membeli akan 

diteruskan ke tindakan benar-benar membeli. Hal 

ini dapat diberikan contoh sebagai berikut, saat 

konsumen sudah mempunyai kemauan untuk 

membeli produk tertentu, misalnya handphone 

merek X terbaru yang diinginkan. Pada saat 

dihadapkan dengan harga mahal menurut ukuran 

yang bersangkutan, maka kemauan untuk membeli 

tersebut dapat dibatalka. Kejadian saat kemauan 

untuk membeli berubah menjadi pembelian produk 

yang sesungguhnya disebut sebagai tingkat 

konversi penjualan. 

5. Perilaku Pasca Pembelian 

Tahap terakhir dalam proses perilaku 

pembelian konsumen ialah evaluasi pasca 

pembelian. Evaluasi pasca pembelian akan 

bermanfaat bagi pemasar dalam kaitannya dengan 

informasi mengani evaluasi konsumen terhadap 

pengalaman nyata dengan produk yang sudah 

dibelinya. Informasi ini dapat dijadikan sebagai 

umpan balik bagi pemasar karena akan 

memengaruhi pola penjualan di masa datnag dan 

kegiatan konsumsi. Tahap ini juga dapat 

dipandang sebagai langkah-langkah konsumen 

untuk menghubungkan antara harapan konsumen 

dan nilai produk yang 

dilihat/dirasakan/dinikmati/dialaminya.
64

 

 

                                                           
64 Dewi Indriani Jusuf, Perilaku Konsumen Di Masa Bisnis Online, 

Edisi Satu (Yogyakarta: Andi (Anggota Ikapi) 2018), 38-45. 
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b. Indikator Keputusan Pembelian 

Dimensi dan indikator keputusan pembelian 

menurut kotler dan keller yang dialih bahasakan oleh 

tjiptono, menjelaskan bahwa keputusan konsumen 

untuk melakukan pembelian suatu prdouk meliputi 

enam sub keputusan sebagai berikut: 

1. Pilihan produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk 

membeli sebuah produk untuk meggunakan 

uangnya untuk tujua lain. misalnya: kebutuhan 

suatu produk, keberagaman varian produk dan 

kualitas produk. 

2. Pilihan merek 

Pembeli harus mengambil keputusan tentang 

merek mana yang akan dibeli. Setiap merek 

memiliki perbedaan-perbedaan tersediri. Dalam 

hal ini perusahaan harus mengetahui bagaimana 

konsumen memilih sebuah merek. Misalnya: 

kepercayaan dan popularitas merek.  

3. Pilihan penyalur 

Pembeli harus mengambil keputusan penyalur 

mana yang akan dikunjungi. Misalnya kemudahan 

mendapatkan produk dan ketersediaan produk. 

4. Waktu pembelian 

Keputusan konsumen dalam pemilihan waktu 

pembeliann bisa berbeda, misalnya: ada yang 

membeli sebulan sekali, tiga bulan sekali, eam 

bulan sekali atau satu tahun sekali. 

5. Jumlah pembelian 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang 

seberapa banyak produk yang akan dibelinya pada 

suatu saat.
65

 

 

                                                           
65 Meithiana indrasari, Pemasaran Dan Kepuasan Pelanggan: pemasaran 

dan kepuasan pelanggan (Surabaya:unithomo press, 2019), 74. 
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Selain indikator tersebut, disebutkan oleh Kotler 

dan Keller keputusan pembelian seseorang dipengaruhi 

oleh faktor psikologi utama, antara lain persespsi serta 

keyakinan dan pendirian.
66

 

 

c. Keputusan Pembelian Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam 

Dalam islam proses pengambilan keputusan 

diterangkan dalam beberapa ayat, selain itu konsep 

pengambilan keputusan dalam islam lebih diletakkan 

pada sifat berhati-hati dalam menerima informasi. 

Keputsan pembelian berkaitan erat dengan penentuan 

untuk mendapatkan dan menggunkan barang dan jasa. 

Konsumen akan memiliki banyak pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan dalam membeli. Islam 

mengatur seorang muslim dalam berperilaku termasuk 

dalam pengambilan keputusan pembelian. Seorang 

muslim harus dapat mengasumsikan fungsi daya guna 

barang yang akan dibeli bukan hanya ekadar menuruti 

keinginan dan hawa nafsunya.
67

 

Allah SWT melarang umatnya dalam 

kemudharatan, sama halnya dalam aktivitas pembelian. 

Sebagai seorang muslim harus dapat membedakan 

kebutuhan dan keinginan seperti yang terdapat dalam 

Q.S. Al Maidah: 100 berikut ini 

               

                 

     

                                                           
66 Mulyadi Nitisusastro, Prilaku Konsumen dalam Prespektif 

Kewirausahaan. 33 
67 Andi Gunawan Chakti, The Book Of Digital Marketing (Makasar: 

Celebes Media Perkasa, 2019), 53-54 
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Artinya: 

“Katakanlah, tidak sama yang buruk dengan yang 

baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik 

hatimu, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-

orang yang berakal, agar kamu mendapat 

keberuntungan” (Q.S. Al Maidah: 100)
68

 

 

B. Kerangka  Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang 

menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah 

penelitian.
69

 Kerangka pemikiran dapat mempermudah untuk 

mengetahui alur atau runtutan pada penelitian sehingga dapat 

diketahui permasalahan apa yang sedang diteliti. Dalam 

penelitian ini penulis membahas mengenai pengaruh konsep 

kreatif dengan unsur parodi terhadap persepsi konsumen dan 

kontinuitasnya pada keputusan pembelian. Dimana 

menggunakan variabel independen yaitu konsep kreatif dengan 

unsur parodi pada iklan (X). Kemudian menggunakan variabel 

persepsi kosumen (Y) sebagai variabel perantara (intervening). 

Dan menggunakan variabel dependen yaitu keputusan 

pembelian (Z). Pada penelitian ini penulis akan meneliti 

apakah konsep kreatif dengan unsur parodi pada iklan 

berpengaruh terhadap persepsi konsumen. Apakah persepsi 

kosumen berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Apakah 

konsep kreatif dengan unsur parodi pada iklan berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian. Dan apakah konsep kreatif 

dengan unsur parodi pada iklan berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian melalui persepsi konsumen. Berdasarkan 

kerangka berfikir yang telah dijelaskan, maka dibuat kerangka 

berfikir yang dapat penulis gambarkan sebagai berikut: 

                                                           
68 Ibid. Al-Quran dan terjemahan. 120. 
69 V. wiratna sujarweni, metodologi penelitian bisnis dan ekonomi 

pendekatan kuantitatif, (Yogyakarta: Cv. Pustaka Baru, 2015), 62. 



 
 

 

57 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

Keterangan : (             ) = Secara Parsial       

 

C. Hipotesis  

Hipotesis merupakan pendapat yang kebenarannya masih 

diragukan. Untuk bisa memastikan kebenaran dari pendapat 

tersebut, maka suatu hipotesis harus diuji atau dibuktikan 

kebenarannya.
70

 Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Konsep Kreatif Iklan Dengan Unsur Parodi 

Berpengaruh Terhadap Persepsi Konsumen 

Sebelum merumuskan sebuah konsep cerita yang akan 

digunakan sebagai ajakan dalam iklan, terlebih dahulu tim 

kreatif harus menyusun konsep kreatif dari cerita 

                                                           
70 V. Wiratna Sujarweni, Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi Dengan 

SPSS, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), 65. 
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tersebut.
71

 Ajakan tersebut tentunya adalah untuk 

membujuk konsumen, dengan harapan membeli produk 

yang diiklankan setelah melihat iklan tersebut. Untuk 

merebut perhatian khalayak diperlukan pendekatan-

pendekatan yang unik dalam beriklan, beraneka ragam 

pendekatan bisa digunakan dalam iklan.
72

 Pendekatan 

parodi merupakan konsep iklan yang digunakan untuk 

menarik perhatian konsumen melalui kontennya. Setiap 

konten dari iklan televisi dapat dinilai berdasarkan unsur-

unsur audio (bersifat dapat didengar) dan visual (bersifat 

dapat dilihat).
73

 Parodi merupakan salah satu bahasa visual 

yang sering digunakan untuk menghasilkan efek-efek 

visual tersebut. Parodi sebagai suatu bentuk tiruan atau 

imitasi (visual) yang di dalamnya memiliki sebuah unsur.
74

 

Dengan adanya konsep-konsep kreatif pada iklan, maka ini 

akan menjadikan iklan tersebut lebih menarik dan tentunya 

akan menimbulkan efektivitas. Komunikasi yang efektif 

akan terjadi apabila pesan yang dikirim dapat diterima 

khalayak. Setelah pesan tersebut dimengerti, barulah 

khalayak akan memberikan respon berupa persepsi yang 

dimaknai sebagai pemberian makna atau penjelasan 

mengenai pesan oleh pemirsa terhadap pesan yang 

diterimannya.
75

 Maka dari uraian tersebut dapat diturunkan 

hipotesis sebagai berikut: 

 H0 : Konsep Kreatif Iklan Dengan Unsur Parodi 

   Tidak Berpengaruh Signifikan Dan

  Positif Terhadap Persepsi Konsumen 

 H1  : Konsep Kreatif Iklan Dengan Unsur Parodi  

   Berpengaruh Signifikan Dan Positif 

   Terhadap Persepsi Konsumen 

                                                           
71 Suryanto. Konsep Kreatif Pendekatan Parodi Dalam Iklan Televisi 

Djarum 76. Jurnal Proporsi, Vol, 4 No. 2 Mei 2019, Issn : 2615-0247, 177. 
72 Aries Aditya Putra, Penggunaan Strategi Humor Iklan Televisi 

Djarum 76 Versi Terdampar Di Pulau, Wacana Volume Xii No.2, Juni 2013, 179. 
73 Ibid, Suryanto, 177. 
74 Ibid, Sumbo Tinarbuko, 6. 
75 Ibid, Aries, 188. 
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b. Konsep Kreatif Iklan Dengan Unsur Parodi 

Berpengaruh Terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen 

Keputusan pembelian dimaknai sebagai proses dimana 

konsumen membuat keputusan untuk membeli berbagai 

produk. Terkait dengan adanya sebuah tayangan iklan, 

keputusan pembelian konsumen merupakan sebuah 

keputusan yang sangat dinanti-nantikan oleh pengiklan. 

Karena iklan sendiri memiliki tujuan membujuk konsumen 

untuk membeli atau menerima penawaran, sehingga ketika 

sebuah iklan ditayangkan maka diharapkan pemirsa akan 

tertarik dan melakukan pembelian. Adanya sebuah konsep 

kreatif yang terkandung pada iklan akan membuat iklan 

berkesan dan memiliki poin lebih di mata para pemirsa. 

Karakteristik masyarakat Indonesia lebih suka 

membicarakan pesan-pesan di iklan yang berbau humor 

daripada pesan iklan tentang kehidupan nyata atau yang 

berorientasi keluarga. Penelitian ini dilakukan oleh Ruby 

Tantia dan Idola Perdini Putri, S.Sos.,M.Si dengan judul 

“Pengaruh Iklan Shopee Versi Parodi Jokowi Terhadap 

Keputusan Pembelian”. Dimana terdapat pengaruh Iklan 

Shopee Versi Jokowi KW secara signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian khalayak Indonesia sebesar 52,8% 

sedangkan sisanya 47,2% dipengaruhi oleh variabel-

variabel lain yang tidak peneliti libatkan dalam penelitian 

ini.
76

 Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka 

hipotesis peneliti yaitu: 

 H0 :  Konsep Kreatif Iklan Dengan Unsur Parodi  

   Tidak Berpengaruh Signifikan Dan Positif 

   Terhadap Keputusan Pembelian 

 H2 :  Konsep Kreatif Iklan Dengan Unsur Parodi 

  Berpengaruh Signifikan Dan Positif Terhadap 

Keputusan Pembelian 

                                                           
76 Ibid. Ruby Tantia Dan Idola Perdini Putri, 1631. 
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c. Persepsi Konsumen Berpengaruh Terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen 

Beragam kreativitas yang diciptakan melalui iklan 

dapat menimbulkan persepsi seseorang terhadap produk 

yang diiklankan. Kepercayaan konsumen terhadap iklan 

dapat membentuk pengaruh yang kuat dalam menciptakan 

persepsi konsumen saat akan memilihi produk atau merek. 

Iklan di berbagai media dapat mempengaruhi penonton 

karena dapat mencapai banyak konsumen dan tidak hanya 

mempengaruhi individu, tetapi juga sikap, perilaku, gaya 

hidup dalam jangka panjang.
77

 Tayangan iklan di televisi 

memberikan informasi yang memadai mengenai manfaat 

serta keunggulan sebuah produk yang kemudian dapat 

digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan 

pembelian. Proses keputusan konsumen didasarkan pada 

analisis respons konsumen terhadap pesan komunikasi 

pemasaran. Dengan kata lain pengambilan keputusan 

konsumen diawali dengan adanya pemrosesan informasi.
78

 

Setelah melihat tayangan iklan di televisi, hal ini tentunya 

akan menimbulkan sebuah persepsi di benak penonton. 

Jika persepsi yang ditimbulkan adalah sebuah ketidak 

tertarikan maka hal ini tidak akan dilanjutkan dengan 

adanya pembelian produk. Namun, ketika penonton merasa 

tertarik dengan produk yang ada di iklan maka pastinya 

akan ada keberlanjutan untuk konsumen melakukan 

pembelian. Penelitian ini dilakukan wahyu satria dengan 

judul “Pengaruh Persepsi Konsumen, Iklan Televisi Dan 

Harga Terhadap Keputusan pembelian Parfum Axe”. 

Mendapatkan hasil Ada pengaruh signifikan secara parsial 

antara persepsi konsumen terhadap keputusan pembelian 

                                                           
77 Rahma Tiara Hakim Dan Christin Susilowati, “Pengaruh Persepsi 

Iklan, Kesadaran Merek, Citra Merek Terhadap Sikap Pada Merek Dan Keputusan 

Pembelian”, Issn 1693-5241 Jurnal Aplikasi Manajemen : Vol.11, No 4 Desember 

2013, 538. 
78 Ibid, Sandra Moriarty, 185. 
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pada produk parfum Axe.
79

 Berdasarkan teori dan hasil 

penelitian terdahulu maka hipotesis peneliti yaitu: 

 H0 : Persepsi Konsumen Tidak Berpengaruh  

 Signifikan Dan Positif Terhadap Keputusan 

Pembelian 

 H3 : Persepsi Konsumen Berpengaruh Signifikan  

   Dan Positif Terhadap Keputusan Pembelian 

 

d. Konsep Kreatif Iklan Dengan Unsur Parodi 

Berpengaruh Terhadap Keputusan Pembelian melalui 

persepsi Konsumen 

Pendekatan parodi merupakan konsep iklan yang 

digunakan untuk menarik perhatian konsumen melalui 

kontennya. Setiap konten dari iklan televisi dapat dinilai 

berdasarkan unsur-unsur audio (bersifat dapat didengar) 

dan visual (bersifat dapat dilihat).
80

 Parodi merupakan 

salah satu bahasa visual yang sering digunakan untuk 

menghasilkan efek-efek visual tersebut. Parodi sebagai 

suatu bentuk tiruan atau imitasi (visual) yang di dalamnya 

memiliki sebuah unsur.
81

 Dengan adanya konsep-konsep 

kreatif pada iklan, maka ini akan menjadikan iklan tersebut 

lebih menarik dan tentunya akan menimbulkan efektivitas. 

Komunikasi yang efektif akan terjadi apabila pesan yang 

dikirim dapat diterima khalayak. Setelah pesan tersebut 

dimengerti, barulah khalayak akan memberikan respon 

berupa persepsi yang dimaknai sebagai pemberian makna 

atau penjelasan mengenai pesan oleh pemirsa terhadap 

pesan yang diterimannya.
82

 Jika persepsi yang ditimbulkan 

adalah sebuah ketidak tertarikan maka hal ini tidak akan 

dilanjutkan dengan adanya pembelian produk. Namun, 

                                                           
79 Wahyu Satria, Pengaruh Persepsi Konsumen, Iklan Televisi Dan 

Harga Terhadap Keputusan Pembelian Parfum Axe, (Skripsi Program Ekonomi-

Manajemen Universitas Nusantara Pgri Kediri, Kediri, 2015), 12. 
80 Ibid, Suryanto, 177. 
81 Ibid, Sumbo Tinarbuko, 6. 
82 Ibid, Aries, 188. 
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ketika penonton merasa tertarik dengan produk yang ada di 

iklan maka pastinya akan ada keberlanjutan untuk 

konsumen melakukan pembelian. Menurut Kotler dan 

Keller keputusan pembelian seseorang dipengaruhi oleh 

faktor psikologi utama, antara lain persespsi serta 

keyakinan dan pendirian.
83

 Oleh karena itu setiap 

konsumen sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu, 

pastinya mereka akan berpikir terlebih dahulu. Baik itu 

memikirkan untuk kedepannya bagaimana manfaat produk 

tersebut, berpikir mengenai harga sebelum membeli 

ataupun kualitas produk tersebut. Apalagi hanya dengan 

melalui iklan, masyarakat tentu memiliki banyak 

pertimbangan sebelum melakukan pembelian. Berdasarkan 

teori dan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis peneliti 

yaitu: 

 H0 :  Konsep Kreatif Iklan Dengan Unsur Parodi  

   Tidak Berpengaruh Signifikan Dan Positif 

   Terhadap Keputusan Pembelian melalui persepsi 

   konsumen 

 H4 :  Konsep Kreatif Iklan Dengan Unsur Parodi  

   Berpengaruh Signifikan Dan Positif Terhadap  

   Keputusan Pembelian melalui persepsi  

   konsumen 

 

 

                                                           
83 Mulyadi Nitisusastro, Prilaku Konsumen dalam Prespektif 

Kewirausahaan. 33 
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