
 

 

IMPLEMENTASI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI STRATEGI BISNIS DI TENGAH 

PANDEMI VIRUS CORONA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

( Studi Kasus Pada Mafaza Fashion, Bandar Lampung ) 

 

 

Skripsi 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana 

Ekonomi (S.E) 

Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam 

 

 

 

Oleh : 

ANITA 

NPM : 1751040019 

Jurusan : Manajemen Bisnis Syari’ah 

 

 
 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN 

LAMPUNG 

1442 H/ 2021 M 



 

 

 

IMPLEMENTASI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI STRATEGI BISNIS DI 

TENGAH PANDEMI VIRUS CORONA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

( Studi Kasus Pada Mafaza Fashion, Bandar Lampung ) 

Skripsi 

 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar 

Sarjana Ekonomi (S.E) 

Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam 

 

 

 

Oleh : 

ANITA 

NPM : 1751040019 

Jurusan : Manajemen Bisnis Syari’ah 

 

 

Pembimbing I : Hanif,S.E., M.M. 

Pembimbing II : Okta Supriyaningsih, M.Esy. 

 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN 

LAMPUNG 

1442 H/ 2021 M 

 

 



 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang implementasi media sosial instagram 

sebagai strategi bisnis ditengah pandemi virus corona dalam perspektif ekonomi Islam pada online 

shop Mafaza Fashion yang berada diantasari, Bandar Lampung. Penelitian ini adalah penelitian 

menggunakan studi kasus, tujuan dalam hal ini yaitu dengan mengamati masyarakat yang 

membeli produk dari Mafaza Fashion apakah merasa puas dengan produk yang jualnya. Apalagi 

dengan menggunakan aplikasi media sosial instagram dalam proses pemasaran produk apakah 

dengan menggunakan aplikasi media sosial instagram dalam proses pemasaran sudah berjalan 

dengan baik atau tidak dan juga apakah sudah sesuai dengan perspektif ekonomi islam dalam 

pemasaran produk mafaza fashion menggunakan aplikasi media sosial instagram dalam 

pemasaran produknya.  

Penelitian ini menggunakan tekhnik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan 

kueisoner. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai Implementasi media sosial 

instagram sebagai strategi bisnis di tengah pandemi virus corona yang dilakukan oleh Mafaza 

Fashion. Sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan norma hukum serta data penunjang 

lainnya diperoleh dari kepustakaan, dokumentasi, sejarah berdirinya Mafaza Fashion. Semua data 

tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi media sosial 

instagram sebagai strategi bisnis di tengah pandemi virus corona pada online shop Mafaza 

Fashion.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat di daerah Bandar Lampung menggunakan 

media sosial instagram dalam proses pembelian produk Mafaza Fashion sudah berjalan dengan 

baik apalagi di tengah pandemi virus corona ini yang mana semua kegiatan dilakukan secara 

online,  terlihat dari hasil penjualan pertahunnya yaitu mengalami kenaikan.Promosi penjualan 

yang dilakukan oleh Mafaza Fashion antara lain dengan memberikan diskon atau penurunan 

harga, produk gratis, kupon, dan hadiah atau give away, dan alat yang terakhir yang dilakukan 

Mafaza Fashion publisitas dan hubungan masyarakat seperti membangun hubungan baik dengan 

konsumen dengan cara membangun komunitas sfs (shout for shout) untuk saling melakukan 

promosi silang dan juga kesepakatan dagang antara Ini salah satu strategi yang dilakukan oleh 

Mafaza Fashion dalam menjangkau pembelinya yaitu dengan menggunakan jejaring media sosial 

instagram dalam proses pemasaran produknya. Selain itu penjualan yang dilakukan oleh Mafaza 

Fashion ini juga sudah sesuai dengan anjuran Islam yaitu menekankan pada penjualan produk 

yang bersifat Sidiq, Fatonah, dan Tabliq.  

Kata kunci : Media Instagram, Strategi pemasaran, Ekonomi Islam 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 This study aims to describe the implementation of social media Instagram as a business 

strategy in the midst of the corona virus pandemic in an Islamic economic perspective at the online 

shop Mafaza Fashion located in Antasari, Bandar Lampung. This research is a research using case 

studies, the objective in this case is to observe whether people who buy products from Mafaza 

Fashion are satisfied with the products they sell. Moreover, by using the Instagram social media 

application in the product marketing process, whether using the Instagram social media application in 

the marketing process has gone well or not and also is it in accordance with the Islamic economic 

perspective in marketing Mafaza fashion products using the Instagram social media application in 

marketing its products. 

 This study uses interview data collection techniques, documentation, and kueisoner. 

Primary data was obtained directly from respondents regarding the implementation of Instagram 

social media as a business strategy in the midst of the corona virus pandemic carried out by Mafaza 

Fashion. While secondary data in the form of theories and legal norms as well as other supporting 

data obtained from literature, documentation, the history of the establishment of Mafaza Fashion. All 

of these data are materials to describe how Instagram social media is implemented as a business 

strategy in the midst of the corona virus pandemic at the Mafaza Fashion online shop. 

 The results show that people in the Bandar Lampung area use social media Instagram in the 

process of purchasing Mafaza Fashion products, especially in the midst of this corona virus pandemic 

where all activities are carried out online, it can be seen from the annual sales results that have 

increased. Sales promotions carried out by Mafaza Fashion include providing discounts or price 

reductions, free products, coupons, and gifts or giveaways, and the last tools that Mafaza Fashion do 

are publicity and public relations such as building good relationships with consumers by building the 

SFS community. (shout for shout) to cross-promote and trade agreements between each other. This is 

one of the strategies used by Mafaza Fashion in reaching buyers, namely by using the Instagram 

social media network in the process of marketing its products. In addition, the sales carried out by 

Mafaza Fashion are also in accordance with Islamic recommendations, namely emphasizing the sale 

of products that are Sidiq, Fatonah, and Tabliq. 
  

Keywords: Instagram media, Marketing strategy, Islamic economy 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

Sebagai  kerangka awal guna untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan 

dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari 

beberapa istilah yang terkait dengan judul proposal ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan 

tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang 

digunakan. Adapun judul skripsi ini adalah “Implementasi Media Sosial Sebagai Strategi 

Bisnis Di Tengah Pandemi Virus Corona Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus 

Pada Mafaza Fashion Bandar Lampung)”. Uraian diatas yaitu dari pengertian istilah-istilah 

dalam judul tersebut adalah sebagai berikut.  

1. Implementasi  

Implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu implementation yang berarti 

pelaksanaan dan penerapan.
1
 Adapun yang dimaksud Jonh M. Echois dan Hassan Shadily, 

implementasi oleh peneliti adalah sebuah metode penerapan dan pelaksanaan dengan teori-

teori dalam upaya mencapai sebuah tujuan dan sasaran.  

2. Media Sosial  

Media sosial adalah segala bentuk media internet yang memungkinkan user atau 

penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi di dalam kehidupan maya dengan 

merepsentasikan dirinya maupun dengan berinteraksi, bekerja sama, berbagi, dan 

berkomunikasi dengan pengguna lainnya dan membentuk ikatan sosial secara virtual yang 

dimanfaatkan sebagai pembentuk sarana pergaulan sosial secara online dan tak kasat mata di 

internet.
2
 

3. Instagram 

Instagram adalah sebuah aplikasi media sosial dari smartphone yang khusus digunakan 

untuk bertukar informasi dengan filter digital, dan membagikannya keberbagai layanan 

jejaring sosial termasuk milik instagram sendiri. Salah satu fitur unik yang dimiliki instagram 

adalah memotong foto menjadi bentuk persegi, sehingga tampak seperti kamera kodak 

instamic dan polanoid serta mampu melakukan edit foto sebelum diunggah dan foto-foto 

yang diunggah tersebut tidak terbatas.
3
 

4. Strategi  

Strategi merupakan perangkat luas yang terdiri dari tindakan-tindakan dan pendekatan-

pendekatan bisnis, yang diterapkan oleh pihak manajemen guna mencapai tujuan tertentu 

suatu organisasi. Selain itu pula strategi adalah suatu cara atau langkah-langkah yang harus 

ditempuh oleh perusahaan dalam mencapai tujuannya serta dalam menghadapi dan 

menentukan persaingan dengan kompetitornya.
4
 

5. Bisnis  

                                                           
1
Jonh M. Echois dan Hassan Shadily,Kamus Inggis-Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm 313. 

2Rulli Nasrullah, Media Sosial, (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2017), h.11. 
3Maria Ulfa, Efektifitas Instagram Dalam Mempromosikan Penjualan Kamar Batiqa HotelPekanbaru, Jom Fisip Vol. 5 

No.1–April 2018, h.5 
4Ricky W. Griffin Dan Ronald J Ebert, Bisnis Edisi Kedelapan Jilid 1,(Jakarta: Erlangga, 2007 h. 57). 
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Menurut Griffin dan Ebert , bisnis adalah segala bentuk aktivitas dalam menyediakan 

produk baik barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Bisnis yang terjadi di era 

modern merupakan realitas yang amat kompleks.
5
 

6. Pandemi 

Pandemi adalah penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia.
6
 

7. Virus Corona 

Virus Corona merupakan penyakit yang snagat menular yag disebabkan oleh virus yang 

bernama Sars-Co-2 atau yang sering kita kenal dengan Covid-19. Virus Corona Merupakan 

Keluarga virus yang sangat besar. Ada yang menginveksi hewan, seperti kucing dan anjing, 

namun ada pula jenis virus Corona yang menular ke manusia seperti yang terjadi pada Covid-

19. Covid-19 merupakan penyakit baru, jadi manusia belum punya kekebalan tubuh terhadap 

virus Sars-Cov-2. Vaksin obatnya belum ditemukan. Saat ini, peneliti di penjuru dunia masih 

berlomba-lomba mencari vaksin obatnya.
7
 

8. Perspektif  

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut 

pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena yang bisa dipaparkan baik 

secara lisan maupun tulisan.
8
 

9. Ekonomi Islam 

Menurut Muhamad Abdul Manan Berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam dapat 

dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi 

masyarakat yang diilhami nilai-nilai Islam. Ia mengatakan bahwa ekonomi islam merupakan 

bagian dari suatu tata kehidupan lengkap, berdasarkan empat bagian nyata dari pengetahuan, 

yaitu al-Quran, as-Sunnah, Ijma,dan Qiyas.
9
 

Berdasarkan uraian istilah-istilah dari penegasan judul tersebut, maka dapat diperjelas 

kembali bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi yang dibahas oleh peneliti ini adalah 

penulis ingin melakukan penelitian tentang Implementasi Media Sosial Sebagai Strategi Bisnis di 

Tengah Pandemi Virus Corona Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Mafaza Fashion, 

Bandar Lampung secara konsep yang dikaitkan dengan pokok pembahasan Ekonomi Islam.  

B. Latar Belakang Masalah  

Virus Corona atau sering disebut juga Covid 19 (Corona Virus Disease 2019) merupakan 

virus menular yang bisa menyebabkan kematian jika sistem imun manusia lemah, ditengah 

pandemi yang ada di Indonesia sejak bulan februari 2020 lalu, menyebabkan banyak 

perekonomian yang terganggu, contohnya pedagang pasar, mall, perhotelan,restauran, wisata, 

pembangunan infrastruktur, weddingorga-nizer,dan bisnis online. Namun lambat laun, 

masyarakat Indonesia mulai bangkit ditengah pandemi corona ini, sesuai dengan pemaparan 

menko Airlangga bahwa adanya peningkatan pada pemanfaatan teknologi digital yang tercermin 

dari peningkatan grafik sekitar 15-20%. Digitalisasi menuju industry 4.0 ini men-jadi sebuah 

kebutuhan . Salah satu caranya yaitu dengan memaksimalkan digital marketing.  

Online Shop baru-baru ini mengalami kenaikan drastis ditengah pandemi corona, 

diakibatkan masyarakat Indonesia yang mengikuti aturan pemerintah untuk “dirumah aja” 

menjadikan manusia tidak bisa kemana-mana. Maka dari itu,Online shop merupakan langkah 

                                                           
5K. Bertens,JurnalPengantar Etika Bisnis, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hal. 1. 
6 Rina Tri Handayani, Jurnal Ilmiah STIKES Kendal, Vol.10.No 3, h. 373-380. 
7Noryani, Strategi Berbisnis Online Ditengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 Covid-19,Vol. 1, No.1 , h 63-68.  
8Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka, 2002 ), h. 1062. 
9Sumar’in, Ekonomi Islam (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 11. 
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yang bisa meminimalisir kebutuhan primer dan sekunder agar tetap terpenuhi. Salah satu yang 

terkena dampak positif dari virus corona ini yaitu adalah online shop Mafaza Fashion yang mana 

penjualan Mafaza Fashion meningkat pertahunnya yaitu mulai dari tahun pertama hingga tahun 

ketiga.  Belanja Online atau E-Commerce adalah sebuah prosestransaksi yang dilakukan melalui 

media atau perantara yaitu berupa situs-situs jual beli online ataupun jejaring sosial yang 

menyediakan barang atau jasa yang diperjual belikan. Adapun data penjualan Mafaza Fashion 

daei tahun 2017-2019 sebagai berikut:   

Tabel 1.2 

Data Penjualan Mafaza Fashion  

NO BULAN 

TAHUN 

2017 2018 2019 

1 Januari Rp 125.000 Rp 850.000 Rp1.710.000 

2 Februari Rp 150.000 Rp 900.000 Rp 1.720.000 

3 Maret Rp 200.000 Rp 940.000 Rp 1.780.000 

4 April Rp 350.000 Rp 960.000 Rp 1.800.000 

5 Mei Rp 400.000 Rp 970.000 Rp 1.950.000 

6 Juni Rp 450.000 Rp 990.000 Rp 1.990.000 

7 Juli Rp 550.000 Rp 1.100.000 Rp 2.100.000 

8 Agustus Rp 630.000 Rp 1.130.000 Rp 2.210.000 

9 September Rp 720.000 Rp 1.350.000 Rp 2.330.000 

10 Oktober Rp 775.000 Rp 1.550.000 Rp 2.400.000 

11 November Rp 800.000 Rp 1.560.000 Rp 2.490.000 

12 Desember Rp 850.000 Rp 1.700.000 Rp 2.520.000 

Pendapatan Pertahun Rp 6.000.000 Rp14.000.000 Rp25.000.000 

Sumber Data: Penjualan Mafaza Fashion Tahun 2020
10

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penjualan melalui media sosial mampu 

menunjukkan penjualan yang baik. Dalam hal ini, promosi online melalui instagram berjalan 

sesuai dengan harapan Mafaza Fashion. Melalui instagram, banyak konsumen yang membeli 

produk Mafaza Fashion. Hal ini juga diimbangi dengan jumlah pengikut dalam akun 

Instagramnya yaitu  kurang lebih sebanyak 26  ribu dan ditunjang dengan  penambahan jumlah 

pengguna instagram yang semakin banyak.  

                                                           
10

Amalia Rosdiana, Penjualan Mafaza Fashion Tahun 2020. 
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 Kondisi pandemi, kebutuhan masyarakat banyak bergeser ke arah kesehatan, kebutuhan 

sanitasi, sembako dan juga fashion. Hal ini juga berpengaruh terhadap permintaan konsumen 

terhadap fashion itu sendiri,sehingga jika pebisnis fashion tidak merubah rantai pasok bisnisnya, 

maka akan sulit untuk bertahan.
11

 

Setiap perusahaan baik perusahaan jasa, perusahaan dagang, ataupun manufaktur akan 

berorientasi pada laba yang maksimal agar kelangsungan sebuah perusahaan dapat berjalan 

dengan baik. Laba akan diperoleh sesuai target apabila ditunjang oleh sistem keuangan dan sistem 

manajemen yang baik pula.
12

 

Instagram sebagai media sosial promosi, mampu meminimalisir penggunaan biaya. Selain 

biaya, waktu dan tenaga yang dikeluarkan tidak banyak. Segi promosi melalui media online shop 

atau toko online merupakan kegiatan jual beli yang antara penjual dan pembeli tidak bertemu 

secara fisik.
13

Instagram merupakan media sosial yang paling sering digunakan sebagai promosi 

keempat setelah Youtube 88%, Facebook 81%, dan Whatsapp 83% dan instagram 80%.
14

 

Diterapkannya teknologi digital dapat memberikan kemudahan dan inovasi. Segala 

sesuatu dapat dilakukan dengan murah dan mudah. Terlebih dengan sistem online yang 

memanfaatkan jaringan internet layanan menjadi cepat dan efisien serta memiliki jangkauan yang 

luas.
15

 Mafaza Fashion menggunakan media sosial instagram tentunya untuk memudahkan 

konsumen dalam pemebelian produk selain itu menurut Mafaza fashion juga lebih yakin jika 

produk yang dijualnya akan laku mengingat banyak vitur yang menarik juga yang ada pada media 

sosial instagram sehingga membantu produk yang djual oleh mafaza fashion ini lebih menarik 

dan juga konsumen yang melihat nya tidak bosan. Apalagi Media promosi juga yang akhir-akhir 

ini sedang marak dan banyak diminati oleh sebagian besar orang karena pertumbuhannya yang 

cukup pesat serta mudah digunakan adalah instagram. Instagram menjadi aplikasi media sosial 

yang semakin populer sebagai alat komunikasi bisnis Online shop. Instagram bukan media sosial 

yang bisa disepelekan saat ini. Berdasarkan kementrian komunikasi dan informatika 

(kemenkominfo) mengungkapkan pengguna internet di indonesia saat ini mencapai 63 juta 

orang.
16

 Maka dari itu sangat membuat Mafaza Fashion lebih yakin lagi jika pemasaran 

produknya melalui media sosial instagram akan berjalan sesuai dengan keinginannya yaitu 

memiliki banyak konsumen yang membeli produknya.  

Dalam Islam promosi sangat dianjurkan tetapi harus berpegang pada kebenaran dan 

kenyataan, hal ini harus sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur’an surat An-Nisa (4) 

ayat 29: 

 

                    

         

                                                           
11Bellina Reggita Sari, Diah Yuliastri, Ririk Fidyaningsih, Sigit Hermawan, Jurnal Bisnis dan Perbankan UMSIDA, 

Vol.6, h. 2. 
12Christian Ray Wensen, dkk, Penerapan Metode Process Costing System dalam Penentuan Harga Pokok Produksi 

pada PT. Conbloc Indonesia Surya, FEB Universitas Sam Ratulangi Manado, hlm. 2   
13Fadli Harisa Ramadhan, Pemanfaatan Media Sosial Instagram Akun @Mr.Creampuff Sebagai Promosi Dalam 

Meningkatkan Penjualan, Jom Fisip Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017 h. 2. 
14Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dalam survei we are social https://jelajahdigital .com/data-dan-fakta-

instagram-dalam-statistik/ di akses di Sukarame pukul13:56 pada tanggal 12 april 2019. 
15M.A. Ghufron, op.cit, hlm. 336 
16https://www.kominfo.go.id/content/detail/3415/kominfo-pengguna-internet-di-indonesia-63-juta-orang/0/berita-

satkerdi unduh di Sukarame pukul 10:37 tanggal 12 April 2019. 

https://www.kominfo.go.id/content/detail/3415/kominfo-pengguna-internet-di-indonesia-


5 

 

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

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka 

di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu”.
17

 

Ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, 

menggunakan, dan (segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, 

yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari’at. Islam merupakan agama yang sempurna, mengatur 

semua aspek kehidupanyang berlandaskan dengan Al-Qur’an dan hadist. Salah satunya adalah 

kegiatan jumlah kegiatan jual beli konsumen (muamalah).
18

 

Instagram sebagai media sosial promosi, mampu meminimalisir penggunaan biaya. Selain 

biaya, waktu dan tenaga yang dikeluarkan tidak banyak. Segi promosi melalui media online shop 

atau toko online merupakan kegiatan jual beli yang antara penjual dan pembeli tidak bertemu 

secara fisik.
19

Instagram merupakan media sosial yang paling sering digunakan sebagai promosi 

keempat setelah Youtube 88%, Facebook 81%, dan Whatsapp 83% dan instagram 80%.
20

 

Fungsi Instagram tidak hanya untuk berbagi foto untuk teman dan keluarga tetapi sudah 

telah bergeser sebagai media komunitas bisnis, bahkan jumlah akun komunitas bisnis di 

Indonesia mencapai 25 juta. Oleh karena itu Instagram merupakan sosial media yang sangat 

diperhitungkan dalam berbinis di wilayah Bandar Lampung yang merupakan wilayah yang cukup 

berkembang dibidang perdagangan dan meskipun di Bandar Lampung sendiri telah banyak 

berdiri pusat–pusat perbelanjaan terutama yang menjual trend fashion Sling bag. Hal tersebut 

dibuktikan dengan tabel toko–toko yang ada disekitar lokasi Mafaza fashion  yaitu sebagai 

berikut: 

 

Tabel 1.1 

Daftar Nama Pesaing Online shop Mafaza fashion di Bandar Lampung 

No  
Nama online shop Sling Bag di Bandar Lampung Alamat Onlineshop 

1 Zezeshop Lampung Jln. Jend. Sudirman Sebelah Mie 

Inti Enggal, Bandar Lampung. 

2 Dikromo Shop Jln. Pulau Sebesi A3 No.1 Permata 

biru, Sukarame, Bandar Lampung. 

3  Rumah Tas Bandar Lampung Jln. Perum Korpri Blok B XI No.14 

Sukarame, Bandar Lampung.  

                                                           
17Depag RI, Al-Qur’an danTerjemahan, 1971, h.83. 
18

Syabbul Bahri, Hukum Promosi Produk Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Epistemé, Vol. 8, No. 1, Juni 2013 h. 

139. 
19Fadli Harisa Ramadhan, Pemanfaatan Media Sosial Instagram Akun @Mr.Creampuff Sebagai Promosi Dalam 

Meningkatkan Penjualan, Jom Fisip Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017 h. 2. 
20Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dalam survei we are social https://jelajahdigital .com/data-dan-fakta-

instagram-dalam-statistik/ di akses di Sukarame pukul13:56 pada tanggal 12 april 2019. 
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4 Twins Lady Store Jln. Lada, Way Dadi, Kecamatan 

Sukarame, Bandar Lampung.  

5 Arfclassy Offline Jln. Sultan Haji No.30 Kota Sepang 

Wayhalim, Bandar Lampung.  

Sumber Data : Pesaing Mafaza Fashion Tahun 2020
21

 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 Tersebut terbukti bahwa Mafaza Fashion memiliki banyak sekali 

pesaing bisnis online yang serupa. Toko-toko diatas tersebut  menjual produk yang sama yaitu 

Slinbag dengan berbagai bentuk dan corak. Tetapi meskipun dari beberapa online shop tersebut 

menjual produk yang sama tentunya pasti ada pembeda antara produk yang dijial oleh Mafaza 

Fashion dan online shop lainnya yaitu berupa sling bag yang lucu dan unik serta memiliki harga 

yang relatif lebih murah dengan Slingbag  yang berkualitas berbeda dengan produk yang dijual 

oleh online shop lainnya dan terlihat juga dengan pengikut akun instagramnya yaitu 26 ribu. 

 

 

Menjadi hal yang menarik untuk diteliti mengenai hal-hal yang dilakukan oleh Mafaza 

Fashion dalam menjalankan akun instagramnya untuk  melakukan usahanya di tengah pandemi 

virus corona  yaitu ekspansi usaha online shop melalui pemanfaatan media sosial instagram oleh 

produsen ke konsumen untuk mempromosikan produk yang dijual oleh online shop tersebut. Hal 

inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tersebut. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis tertarik untuk 

meneliti dan mengkaji lebih dalam suatu tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul 

“Implementasi Media Sosial Sebagai Strategi Bisnis di Tengah Pandemi Virus Corona Dalam 

Perspektif Ekonomi islam (Studi Pada Mafaza Fashion, Bandar Lampung)”. 

C. Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis di atas agar penulis 

skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, 

maka penulis menetapkan dan memfokuskan penelitian hanya pada Implementasi Media Sosial 

Instagram Sebagai Strategi Bisnis Di Tengah Pandemi Virus Corona Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam (Studi Pada Mafaza Fashion, Bandar Lampung). Media Sosial yang akan dibahas oleh 

penulis adalah Media Sosial Instagram karena Instagram merupakan salah satu Media online yang 

digunakan oleh Mafaza Fashion dalam proses memperkenalkan serta memasarkan produknya 

kepada konsumen. 

 

D. R umusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang dikemukakan penulis diatas, maka rumusan 

masalah yang akan ajukan adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Implementasi Media Sosial Instagram Sebagai Strategi Bisnis di Tengah 

Pandemi Virus Corona Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Mafaza Fashion, Bandar 

Lampung ? 

                                                           
21

Amelia Rosdiana selaku owner Miandsha Shop tentang data penjualan produk 

yang diperoleh oleh penulis tanggal 5 September 2020. 
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2. Bagaimana Implementasi Media Sosial Instagram Sebagai Strategi Bisnis di Tengah 

Pandemi Virus Corona Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Mafaza Fashion, Bandar 

Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari skripsi yang ditulis oleh penulis yaitu sebagai 

berikut: 

1). Mengetahui bagaimana penggunaan Media Sosial Instagram sebagai Strategi Bisnis 

yang dilakukan oleh online shop Mafaza Fashion, Bandar Lampung. 

2). Mengetahui bagaimana pandangan menurut perspektif ekonomi Islam tentang 

penggunaan Media Sosial Instagram sebagai Strategi Bisnis di Tengah Pandemi 

Virus Corona yang dilakukan oleh online shop Mafaza Fashion, Bandar Lampung.  

 

2. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat bermanfaat sesuai dengan 

judul yang diteliti yaitu sebagai berikut: 

 1). Secara teoritis  

Hasil penelitian ini agar mendapatkan literatur atau sebagai referensi serta 

dapat mengembangkan dan menerapakan ilmu pengetahuan yang diperoleh 

peneliti, memberi tambahan informasi bagi calon peneliti mengenai bidang 

keilmuan manajemen bisnis syariah yang berkaitan dengan strategi bisnis yang 

dilakukan oleh online shop dalam memperkenalkan dan memasarkan produknya. 

 2). Manfaat Praktis 

 a. Bagi Penulis 

Sebagai latihan dan pengalaman dalam mempraktekan teori yang diterima 

selama perkuliahan dan juga supaya menambah pengetahuan serta pengalaman 

bagi penulis.  

b. Bagi Pemilik Toko  

Sebagai suatu bahan masukan dan informasi bagi pemilik online shop untuk 

mempertimbangkan khususnya yaitu penggunaan media sosial sebagai strategi 

yang digunakan dalam bisnisnya  untuk memperkenalkan serta memasarkan 

produk di tengah pandemi virus corona. 

 

F. Metodelogi  Penelitian 

1. Pendekatan dan jenis penelitian  

Penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode penelitian adalah cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal 

tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan 

kegunaan.
22

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) artinya data-data 

yang digunakan ini diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat, 

dan mengadakan interview secara langsung terhadap pihak-pihak terkait dalam 

                                                           
22Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah, (Jakarta:Kencana, 2017), h. 2. 
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penelitian ini yaitu untuk mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan penelitian 

ini.  

b. Sifat Penelitian  

Menurut sifatnya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif berupaya untuk memperoleh deskripsi yang lengkap dan akurat 

dari suatu situasi.
23

 Penelitian deskripsi yang peneliti maksudkan adalah penelitian 

yang menggambarkan mekanisme dalam membahas dan meneliti bagaimana 

Implementasi Media Sosial Instagram Sebagai Strategi Bisnis Ditengah Pandemi 

Corona Dalam Perspektif Ekonomi Islam.  

 

2. Sumber Data   

Sumber data adalah suatu subjek dari mana data tersebut diperoleh. Oleh karena itu 

sumber data dalam penelitian ini adalah : 

a. Sumber Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data tersebut 

bisa diperoleh langsung dari personal yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan 

yang diamati dan di catat untuk diteliti dan dianalisis. 
24

 Berkaitan dengan ini sumber 

data primer adalah yang terkait langsung dengan diperoleh langsung dari pengamatan 

penulis, serta dari data pertanyaan yang berupa wawancara kepada pemilik maupun 

pengelola dan juga karyawan yang bekerja ditempat online shop tersebut. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang bukan diusahaka atau didapatkan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti. Jadi data sekunder berasal dari pihak lain, bahan data 

sekunder dengan cara melakukan inventarisasi terhadap suatu buku literatur, dokumen, 

artikel, dan berbagai bahan yang telah di dokumentasikan, diperoleh, dicatat kemudian 

dipelajari berdasarkan relevansi-relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti 

yang selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai suatu yang utuh.
25

 Sumber data 

sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang terdokumentasikan yang memuat 

tentang berita-berita yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini.  

 

3. Populasi dan Sampel  

a. Populasi 

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan memenuhi syarat tertentu yang  berkaitan dengan masalah 

penelitian dan kemuadian ditarik kesimpulannya.
26

 Berdasarkan pengertian tersebut 

maka dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai populasi penelitiannya adalah  

pemilik Mafaza Fashion dan juga konsumen yang menjadi pemebeli di Mafaza Fashion 

tersebut. 

b. Sampel 

Sampel adalah suatu bagian dari jumlah dan karakteristis yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Apalbila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka 

                                                           
23Mudrajad Kuncoro, Metodologi Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 4, (Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 

2013, h.12. 
24Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57. 
25Moh. Pabundu Tika, Ibid h. 58. 
26Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta,2017) h. 80. 
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peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.
27

 Sampel yang 

digunakan oleh peneliti yaitu 24 orang konsumen yang sering membeli produk dari 

Mafaza Fashion.  

c. Teknik Sampling 

Menurut Sugiyono sampling adalah teknik pengambilan sampel. Dalam 

penelitian ini menggunakan salah satu teknik non probability sampling adalah teknik 

pengambilan sampel secara sengaja dengan mengambil sumber data dengan 

pertimbangan  tertentu.
28

 Pertimbangan tertentu ini, tentunya berdasarkan kriteria yaitu 

orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin 

dia sebagai penguasa dan pemilik sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi 

obyek ataupun situasi sosial yang diteliti. Dari teknik sampling tersebut penulis 

mendapatkan data melalui pemilik atau owner Mafaza Fashion sebagai orang yang 

memberitahukan informasi mengenai online shop tersebut.  

 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik yaitu: 

a. Observasi  

Metode Observasi adalah suatu kegiatan mendapatkan informasi yang 

diperlukan untuk menyajikan gambaran ril suatu pristiwa atau kejadian untuk 

menjawab pertanyaan penelitian.
29

 Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari 

peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadapa objek penelitian, 

instrument yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. 

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap sistem kinerja 

di Mafaza Fashion dalam memasarkan produknya menggunakan pemanfatan medi 

sosial instagram.  

b. Interview atau Wawancara  

Interview atau Wawancara merupakan Teknik untuk mendapatkan informasi 

dengan bertanya kepada responden. Teknik wawancara ini dipilih agar mendapatkan 

data yang akurat dari informan mengenai data-data yang akan dibutuhkan oleh 

peneliti.
30

 Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pemilik usaha 

Mafaza Fashion, 5 online shop yang menjadi pesaing dari Mafaza Fashion, dan 

konsumen Mafaza Fashion, Bandar Lampung. 

c.  Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah  sebuah teknik yang dilakukan untuk mencari dan 

mendapatkan data atau informasi yang didokumentasikan baik berupa gambar, suara 

tulisan, dan juga rekaman.
31

 Penulis mecari dan menghimpun data yang dibutuhkan 

dengan menggunakan metode dokumentasi berupa bukti tertulis dari objek penelitian 

untuk memperkuat data yang diperoleh seeperti gambaran umum, sejarah berdirinya, 

visi dan misi Mafaza Fashion, Bandar Lampung. 

d. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan 

dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat 

diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan 

                                                           
27Sugiyono, ibid, h. 81. 
28Sugiyono, ibid, h. 85. 
29Prof.Dr.Sugiyono,”Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”, (Bandung: Alfabeta,2016), h. 37. 
30Sugiyono,Ibid, h. 231 
31Sugiyono, Ibid, h. 240 
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sumber-sumber lainnya. Penulis menggunakan teknik ini bertujuan untuk memperoleh 

data yang bersifat teoritis yang berasal dari buku-buku yang mendukung penelitian ini. 

Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis studi pustaka sebagai 

lietratur serta bacaan yang berkaitan dengan penelitian tentang implementasi media 

sosial sebagai strategi bisnis yang mana menggunakan pemanfaatan media sosial 

instagram dalam meningkatkan penjualan Mafaza Fashion.  

e. Angket ( kuesioner ) 

Angket ( kuesioner atau daftar pertanyaan) merupakan cara pengumpulan data 

dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi. Tujuan 

pembuatan angket (kuesioner) adalah untuk memperoleh informasi yang relevan 

dengan penelitian dengan keaslian yang cukup tinggi.
32

 Dalam penelitian ini penulis 

menyebar angket (kuesioner) terhadap konsumen yang sudah membeli produk sling 

bag dari Mafaza Fashion, Bandar Lampung.  

 Adapun skala pengukuran yang dilakukan adalah skala likert. Skala ini 

digunakan dalam penelitian yang menggunakan kuesioner. Digunakan untuk 

mengukur respon subjek ke dalam 5 point skala dengan interval yang sama. Maka 

demikian tipe data yang digunakan adalah tipe interval yaitu angka memiliki arti 

namun tidak memiliki angka nol/ tidak berarti.  

Untuk itu skor yang dapat diberikan sebagai berikut:  

a. Sangat setuju  (SS) : 5 

b. Setuju   (S) : 4 

c. Ragu-ragu   (RG) : 3 

d. Tidak Setuju   (TS) : 2 

e. Sangat tidak setuju  (STS) : 1 

5. Pengolahan Data  

 Setelah data dikumpulkan melalui tahap diatas, peneliti dalam mengolah datanya 

menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Editing ( pemeriksaan data ) yaitu mengkoreksi apakah data yang terkumpul sudah 

cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.  

b. Klarifikasi adalah pengelompokan data sesuai dengan jenis dan penggolongannya 

setelah diadakan pengecekan.  

c. Interprestasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil akhir pesentase yang 

diperoleh melalui observasi sehingga memudahkan peneliti untuk menganalisa dan 

menarik  kesimpulan.
33

 

 

6. Metode Analisis Data  

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan 

data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain.
34

 

                                                           
32Juliansyah Noor, Op.Cit.,h.138-141 
33Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.154. 
34Kaelan,M.S. Metode Penelitian Kualitatif Interdisiplinier, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), h. 335.  
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Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, 

kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.
35

 

Dalam menganalisis data yang penulis kumpulan maka digunakan metode analisis data 

yang tertitik tolak dari hal-hal yang khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisa data yang bersifat deskriptif 

kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh melalui instrumen penelitian. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

a. Reduksi data  

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi 

data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya.
36

 Yang mana bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menabung yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. 

b. Penyajian Data  

Data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok permasalahan dan dibuat 

dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola 

hubungan satu data dengan data lainnya.
37

 

c. Penyimpulan dan Verifikasi  

Data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok permasalahan dan dibuat 

dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola 

hubungan satu data dengan data lainnya.
38

 

d. Penarikan Kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. 

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil 

tindakan.
39

 

 

7. Keabsahan Data 

 Keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Untuk pengecekan keabsahan data melalui 

triangulasi data digunakan dua jenis pendekatan yaitu triangulasi. Triangulasi data adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfatkan sesuatu yang lain dari luar data itu 

untuk kepentingan pengecekan atau sebagai pembanding untuk data tersebut.
40

 Triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan data dibedakan menjadi empat macamyaitu: 

1) TriangulasidenganSumber 

 Teknik triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan dan memeriksa 

kembali suatu informasi yang diperoleh pada waktu dan alat yang berbeda. Hal tersebut 

dapat diwujudkan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara serta membandingkan hasil wawan cara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

                                                           
35Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian  Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 280 
36Ibid, h.274. 
37V. Wiratna Sujarweni,” Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi”, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 

89. 
38Ibid h. 220. 
39Ibid, h. 252. 
40Moleong. J Lexy. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya , h. 330. 
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2) TriangulasidenganMetode 

 Triangulasi ini dilakukan melalui proses pengecekan informasi yang merupakan 

hasil penemuan pada saat penelitian yang menggunakanbeberapateknikpengumpulan 

data. Selain itu, dilakukan pada pemeriksaan pada beberapa sumber data dengan cara 

yang sama yaitu dengan triangulasi metode. 

3) TriangulasidenganPenyidik 

 Teknik ini melibatkan pengamat diluar peneliti itu sendiri untuk memeriksa kembali 

data yang diperoleh. Hal ini bermanfaat untuk mengurangi tingkat ketidak akuratan data 

pada penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A.  Teori 

 

1. Pengertian Manajemen Pemasaran  

Menurut Kotler dan Kellerdalam buku Manajemen Pemasaran, manajemen pemasaran 

diartikan sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta 

menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengomunikasikan nilai 

pelanggan yang umum.
41

 

a. Pengertian Manajemen  

MenurutG.R Terry menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang 

terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian 

yang dilakukan untuk menetukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan 

melalui sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
42

 

b. Pengertian Pemasaran 

William J. Stanton menyatakan bahwa pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari 

kegiatankegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik 

kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial.
43

 

 

2. Strategi Pemasaran  

Strategi pemasaran merupakan rencana yang menjabarkan ekspetasi perusahaan akan 

dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran terhadap permintaan atau lini 

produknya dipasar sasaran tertentu. Merumuskan strategi pemasaran berarti melaksanakan 

prosedur tiga langkah secara secara sistematis, bermula dari strategi segmentasi pasar, strategi 

penentu pasar sasaran, dan strategi penentuan posisi pasar. Ketiga strategi tersebut adalah 

kunci dalam manajemen pemasaran : 

1. Strategi segmentasi pasar 

 Segmentasi pasar merupakan proses membagi pasar kedalam kelompok pembeli yang 

berbeda-beda berdasarkan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang membutuhkan 

bauran produk dan bauran pemasaran tersendiri.  

2. Strategi penentuan pasar sasaran. 

 Pemilihan besar atau luasnya segmen sesuai dengan kemampuan suatu perusahaan 

untuk memasuki segmen tersebut. Adapun dalam penentuan pasar sasaran yaitu terdapat 

tiga faktor utama yaitu : 

1) Ukuran dan pertumbuhan segmen  

2) Kemenarikan struktural segmen 

3) Sasaran dan sumber daya 

 

3. Strategi penentuan pasar sasaran  

                                                           
41

Buchori dan Djaslim, Manajemen Pemasaran di Indonesia (Jakarta: PT Salemba Emban Patria, 2001), h. 157. 
42

G.R Terry, Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis, (Yogyakarta: BPFE, 1985), h. 8. 
43

Basu Swastha, Manajemen Pemasaran Modern,(Yogyakarta: Liberty, 2005) hal. 5. 
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Penentuan posisi pasar (positioning) adalah strategi untuk merebut posisi dibenak 

konsumen, sehingga strategi ini menyangkut bagaimana membangun kepercayaan, 

keyakinan, dan kompetisi bagi pelanggan. 
44

 

 

3. Strategi Bisnis  

a. Pengertian Strategi Bisnis 

 Strategi bisnis adalah alat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Sebuah 

perusahaan harus berjuang mecapai keuntungan kompetitif secara berkelanjutan, berupa 

terus beradaptasi untuk berubah dalam eksternal trend dan kapasitas internal, kemampuan 

dan sumberdaya, perencanaan efektif, implementasi dan evaluasi strategi yang berperan 

besar.
45

 

b. Tujuan Strategi Bisnis 

Tujuan bisnis merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh pelaku bisnis dari 

bisnis yang mereka lakukan, dan merupakan cerminan dari berbagai hasil yang 

diharapkan bisa dilakukan oleh bagian-bagian dari perusahaan seperti produksi, 

pemasaran, dan personalia yang akan menentukan kinerja dalam jangka panjang. Sumber 

daya ekonomi yang dikekola secara efektif dan efisien dengan berbagai aktivitas bisnis 

bertujuan, yaitu : 

1) Menciptakan dan pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh manusia, baik 

individu, komunitas maupun masyarakat.  

2) Mendapatkan pendapatan yang di inginkan lebih besar dari pada biaya atau ongkos 

yang telah dikeluarkan oleh pengelola bisnis.  

3) Menciptakan nilai tambah bagi pengelola bisnis dan masyarakat.  

4) Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.  

5) Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pihak-pihak yang terlibat.
46

 

c. Fungsi Strategi Bisnis 

1. Sebagai instruemen untuk mengembangkan perusahaan.  

2. Menetapkan posisinya dalam persaingan yang semakin ketat. 

 

4. Strategi Bisnis di Tengah Pandemi Virus Corona 

Strategi sebagai plan, rencana startegis keberlanjutan usaha bisnis UMKM untuk 

bangkit dari pandemic Covid-19adalah memfokuskan pada sumber daya yang selalu tersedia 

dengan cepat dan tepat, sistem informasi dan komunikasi yang baik dengan pelanggan, 

fasilitas yang tersedia dalammemanfaatkan teknologi, dan akses serta layanan terhadap 

pelanggan atau konsumen menjadi fokus utama dalam perencanaan atau perancangan bisnis 

UMKM ke depan.Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian oleh Sumiati, Rofiq, 

dan Promono yang menjelaskan bahwa strategi sebagai perencanaan memainkan peran 

penting dalam memediasi pengaruh kinerja bisnis yang beorientasi konsumen. 

Strategi sebagai perspektif, pandangan UMKM dari segi identitas dan budaya 

organisasi berpengaruh terhadap kinerja usaha. Upaya identitas yang tinggi dari pelaku bisnis 

maupun konsumen akan meningkatkan kinerja usaha dan bertanggung jawab terhadap 

keberhasilan maju mundurnya usaha yang dijalankan. Upaya untuk budaya organisasi bisnis 

                                                           
44

Dimas Hendika Wibowo dan Zainul Arifin Sunarti, Jurnal Administrasi Bisnis,Vol. 29, No.1 (Desember 2015), hal 

61.   

 
45Cinthya Elika Putri Gunawan, Jurnal Agora Manajemen Bisnis, Vol.5, No. 1, (2017), hal. 2. 
46Madnasir dan Khoiruddin,Etika Bisnis Dalam Islam, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, (2012), 

hlm. 21. 
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harus memiliki misi, keterlibatan dan konsistensi dalam menjalankan usahanya.Pelaku 

UMKM melihat pandemi Covid-19 sebagai sebuah tantangan sekaligus peluangdalam 

mengembangkan usahanya. Banyak hal baru yang mereka dapatkan selama masa pandemic 

ini berlangsung, pengetahuan mengenai prilaku konsumen dalam menghadapi pandemic serta 

perilaku UMKM dalam merespon pandemi ini. 

Strategi sebagai project, pelaku UMKM memulai aktifitas bisnis baru sebagai strategi 

untuk merespon pandemic Covid-19 denganberbagai cara.Misalnya,strategi penjualan antar 

sampai alamat tujuan konsumen, melakukan diversifikasi produk untuk mempertahakan 

bisnisnya, kemudian pelaku UMKM juga melakukan inovasi pada kemasan produk untuk 

membuat produk lebih tahan lama sertamelakukan inovasi proses untuk membangun support 

system sebagaiupaya untuk mencapai keunggulan bisnis. Sejalan dengan penelitian oleh 

Sternad, Krenn, dan Schmid yang menjelaskan bahwa pelaku UMKM menghadapi beberapa 

kendala salah satuanya kendala sumber daya untuk memulai beberapa proyek atau aktifitas 

bisnis baru untuk mencapai keuanggulan bisnisyang dihadapi oleh UMKM yang salah 

satunya adalah masalah konseptual yang dimiliki oleh UMKM untuk mencapai keunggulan 

bisnisnya. 

Strategi sebagai persiapan, pada dasarnya pelaku UMKM belum memiliki kesiapan 

menghadapipandemic Covid-19. Pelaku UMKM dituntut untuk memiliki absorptive 

capacityuntuk mendapatkan informasi sebanyak-banyak tentang pandemic Covid-19 baik 

tentang perilaku konsumen, perilaku usaha maupun kebijakan pemerintah sehingga mereka 

bisa mempersiapkan dirinya untuk melanjutkan usaha. Hal ini sejalan dnegan penelitian dari 

Haa, Lob dan Wang yang menjelaskan bahwa proses manajemen pengetahuan dapat 

memberikan wawasan kepada pengusaha untuk membantu mereka mengidentifikasi dan 

mengembangkan strategi yang efektif untuk meningkatkan kinerja mereka secara 

keseluruhan. Dalam penelitian ini, pelaku UMKM didorong untuk mengembangkan 

kemampuan mereka untuk mengelola pengetahuan yang akan menggerakkan mereka untuk 

menjadi lebih kompetitif dan inovatif. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa 

kemampuan proses manajemen pengetahuan menjadi anteseden paling penting dari kinerja 

(keuangan dan non keuangan).
47

 

 

5. Media Sosial  

a. Pengertian Media Sosial  

Kaplan dan Haenlin, mendefinisikan media sosial adalah suatu grup aplikasi berbasis 

internet yang menggunakan ideologi dan tehnologi web 2.0, dimana pengguna dapat 

membuat atau bertukar informasi pada aplikasi tersebut. Beberapa media sosial yang sangat 

digemari dan memiliki jutan pengguna di indonesia adalah Facebook, Twitter, Instagram, dan 

lainnya.
48

 

b. Macam-Macam Media Sosial  

1). Instagram  

Instagram adalah sebuah aplikasi untuk berbagi foto dan vidio yang 

memungkinkan pengguna untuk mengambil foto atau vidio, menerapkan filter digital 

dan membagikannya ke berbagai  layanan jejaring sosial lainnya, termasuk milik 

instagram sendiri. Aplikasi instagram merupakan aplikasi buatan Kevin Systrom dan 

Mike Krieger di bawah perusahaan Burbn,inc.
49

 

                                                           
47Ika Fitriyani, Jurnal Of Social Sciences andHumanities, Vol. 1 No. 2, (2020), hal. 91-92. 
48Dewi Untari dan Dewi Endah Fajariana, Sekretari dan Manajemen, Vol.2, (September 2018), hal.272. 
49Fatimh Nur Arifah, M.Kom, Jurnal Informasi dan Pengembangan Iptek, Vol.11, No.2, (2015), hal. 145. 
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2. Facebook 

Facebook adalah sebuah situs jejaring sosial yang memungkinkan pengguna 

dapat saling berinteraksi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Frasa “Buku 

Muka” merupakan prinsip dasar yang membedakan facebook dengan jejaring 

sosialnya, yaitu menampilkan seluruh informasi dari pengguna facebook tersebut. 

Facebook menawarkan berbagai fitur canggih yang belum pernah ada di sosial media 

sebelumnya. Selain dapat bertukar pesan, dengan facebook seorang pengguna dapat 

menciptakan halaman pribadi, menambahkan teman, membuat dan mengupdate status, 

membagikan berbagai jenis konten, vidio call dan juga digunakan sebagai media 

promosi dalam suatu bisnis. Selain itu facebook juga dilengkapi dengan alat privasi 

untuk membatasi siapa saja yang berhak melihat hal yang dibagikan.
50

 

3. Twitter 

Twitter adalah sebuah situs web yang dimilki dan dioprasikan oleh Twitter Inc, 

yang menawarkan jejaring sosial berupa microblog sehingga memungkinkan 

penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan yang disebut kicauan (tweets). 

Kicauan adalah teks tulisan hingga 140 karakter yang ditampilkan pada halaman profil 

pengguna. Kicauan bisa dilihat secara luar, namun pengirim dapat membatasi 

pengiriman pesan ke daftar teman-teman mereka saja. Penggunaan dapat melihat 

kicauan penulis lain yang dikenal dengan sebutan pengikut atau biasa kita kenal dengan 

sebutan Follower.
51

 

 

6. Bisnis Dalam Konsep Ekonomi Islam 

  Dalam Islam bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai 

bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya barang atau jasa termasuk 

profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya ada aturan halal 

dan haram. Pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa Islam mewajibkan setiap muslim, 

khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab 

pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan 

manusia berusaha mencari nafkah, Allah Swt melapangkan bumi serta menyediakan berbagai 

fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rizki.
52

 

 

Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah Q.S Al-Mulk ayat 15: 

                    

Artinya : “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di 

segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah 

kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.
53

 

 

Ayat ini menjelaskan tentang Allah swt menjadikan bumi dan segala kenikmatannya 

bukan hanya sekedar dijelajahi, melainkan untuk dikenali dan disadari manusia bahwa 

                                                           
50Fedianty Augustinah, Widayati, Jurnal Dialektika, Volume 4, No.2, (September 2019), hal.6. 
51Fatimah Nur Arifah, Jurnal Transformasi, Vol.11, No.2,( 2015), hal.145. 
52Norvadewi,Bisnis dalam Perspektif Islam, Jurnal Ekonomi dan Bisnis AL-TIJARY, Vol. 01, No. 01, Desember 

(2015) hal .37. 
53

Depag RI, Al-Quran dan Terjemah, 1971, h.563. 
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bumi dan segala isinya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan cara 

ditanam, dipupuk, diolah dan ditunai dari, oleh dan untuk manusia.
54

 

 

7. Prinsip-prinsip Bisnis Dalam Islam 

Islam sebagai agama yang besar dan diyakini paling sempurna telah mengajarkan 

konsep-konsep unggul lebih dulu dari Protestan, akan tetapi para pengikutnya kurang 

memperhatikan dan tidak melaksanakan ajaran- ajaran Islam sebagaimana mestinya. Umat 

Islam seharusnya dapat menggali inner dynamics sistem etika yang berakar dalam pola 

keyakinan yang dominan. Karena ternyata banyak prinsip bisnis modern yang dipraktekkan 

perusahaan-perusahaan besar dunia sebenarnya telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. 

Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Customer Oriented  

Dalam bisnis, Rasulullah selalu menerapkan prinsip customer oriented, yaitu prinsip 

bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggan. Untuk melakukan prinsip tersebut 

Rasulullah menerapkan kejujuran, keadilan, serta amanah dalam melaksanakan kontrak 

bisnis. Jika terjadi perbedaan pandangan maka diselesaikan dengan damai dan adil tanpa 

ada unsur-unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. 

2. Transparansi  

Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam bisnis merupakan kunci keberhasilan. 

Apapun bentuknya, kejujuran tetap menjadi prinsip utama sampai saat ini. Transparansi 

terhadap kosumen adalah ketika seorang produsen terbuka mengenai mutu, kuantitas, 

komposisi, unsur-unsur kimia dan lain-lain agar tidak membahayakan dan merugikan 

konsumen. 

3. Persaingan Yang Sehat 

 Islam melarang persaingan bebas yang menghalalkan segala cara karena 

bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Islam memerintahkan umatnya 

untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yang berarti bahwa persaingan tidak lagi berarti 

sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu 

yang terbaik bagi usahanya. 

4. Fairness 

Terwujudnya keadilan adalah misi diutusnya para Rasul. Setiap bentuk 

ketidakadilan harus lenyap dari muka bumi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW 

selalu tegas dalam menegakkan keadilan termasuk keadilan dalam berbisnis. Saling 

menjaga agar hak orang lain tidak terganggu selalu ditekankan dalam menjaga hubungan 

antara yang satu dengan yang lain sebagai bentuk dari keadilan.
55

 

 

 

B. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini yaitu berfungsi untuk mendapatkan gambaran yang 

akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. 

Adapun beberapa peneliti yang yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:  

1. Saut Pintu Bipar Saragih dengan penelitiannya mengenai implementasi platform media sosial 

sebagai business support oleh pelaku usaha wisata di kota Batam. Dari hasil penelitian ini 

peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana mengungkapkan  bahwa media 

sosial yang digunakan oleh pelaku industri yaitu lebih banyak menggunakan Facebook dan 

                                                           
54

Ibnu Asyur, Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir, hal 1-12. 
55Norvadewi, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 01, No. 01, (2015), h. 36-38. 
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Instagram. Tetapi masih adanya  kelemahan yaitu seperti masih ada pengaruh dari variabel 

lain yang dapat digunakan untuk meningkatkan industri pariwisata bahari dikota batam yang 

dapat digunakan oleh pelaku industri ini. Kota batam yang memiliki sebaran objek wisata 

bahari yang luas sangat mendukung hal tersebut. Penggunaan platform media sosial 

seharusnya lebih ditingkatkan menjadi akun bisnis agar seluruh fitur bisnis yang disediakan 

dapat membantu para pelaku usaha tersebut. 
56

 

2. Aditya Wahana, Muhammad Suyanto, dan Armandyah Amborowati dengan penelitiannya 

analisis penerapan social media sebagai strategi bisnis oleh pelaku bisnis online. Dari hasil 

penelitian ini yaitu penerapan digital markerting berbasis sosial media dapat dilakukan dengan 

menggunakan social media yang banyak digunakan oleh pengguna internet. Saat ini media 

sosila yang digunakan adalah Facebook dan Twitter, kedua jenis social media tersebut mudah 

dan dapat digunakan secara gratis. Pengguna dapat memanfaatkan fitur-fitur di kedua social 

media tersebut untuk mempromosikan produk mereka, ada dua macam promosi yang dapat 

dilakukan yaitu secara gratis dan berbayar.
57

 

3. Arif Ardianto dalam penelitiannya analisis penggunaan media sosial dalam pengembangan 

usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di desa kemasan kecamatan sawit kabupaten 

boyolali. Dari hasil penelitian ini. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat masalah utama yang 

dihadapi UMKM adalah pemasaran. Pemasaran dengan metode konvensional  memerlukan 

biaya yang lebih tinggi, misalnya membuka cabang baru, ikut dalam pameran, pembuatan dan 

penyebaran brosur sebagainnya. Berkembangnya internet menjadi sarana yang efisien untuk 

membuka jalur pemasaran model baru bagi produk UMKM. Disamping biayanya yang relatif 

murah, dengan memanfaatkan internet penyebaran informasi akan lebih cepat dan 

jangkauannya lebih luas.
58

 

4. Pandu Adi Cakranegara dan Ety Susilowati penelitiannya yaitu analisis strategi implementasi 

media sosial (studi kasus UKM XYZ). Penelitian ini mengguanakan metode kualitatif. 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini indikator platform media sosial yang digunakan, content 

dari media sosial, dan jumlah media sosial. Dimana platform yang digunakan yang dominan 

adalah facebook dan twitter. Penggunaan youtobe dan blog sudah digunakan tetapi masih 

terbatas dan konten dari masing-masing media sosial masih sangat terbatas.
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C. Deskripsi Variabel Penelitian 

 

Tabel 2.1 

Variabel Penelitian 

No Teori Indikator 
Pertanyaan 

                                                           
56Saut Pintubipar Saragih, Jurnal of Applied Informatics and Computing, Vol.2, No. 2, (Desember 2018), hal. 22. 
57Aditya Wahana, Muhammad Suyanto, Armandyah Amborowati, Jurnal Sisfotenika, Vol.4, No.2, (Juli 2014), 

hal.93. 
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Menengah UMKM (Desa Kemasan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali). 
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Sosial (Studi Kasus UKM XYZ). 
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1.  Strategi 

Menurut 

A.Chandleradalah cara 

penentuan tujuan dan 

sasaran jangka panjang 

suatu perusahaan dengan 

menerapkan aksi dan 

alokasi sumber daya yang 

di butuhkan untuk 

mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan). 

1. Strategi tarik 1. Apakah anda memiliki 

cara dalam menarik 

konsumen untuk membeli 

produk dari Mafaza 

Fashion ? 

2. Strategi dorong 1. Apakah anda juga 

memiliki cara dalam 

mendorong pengecer 

untuk mempromosikan 

produk Mafaza Fashion ? 

2.  Instagram 

Instagram adalah sebuah 

aplikasi berbagi foto dan 

video yang 

Memungkinkan pengguna 

mengambil 

foto, mengambil video, 

menerapkan filter digital 

dan membagikannya ke 

berbagai layanan jejaring 

sosial lainnya. 

1. Merespon 1. Apakah dalam proses 

penjualan anda merespon 

konsumen dengan baik? 

2.  Riset 1. 1. Apakah Anda    

melakukan aktivitas riset 

dalam promosi? 

3.  Media Sosial 

Kaplan dan Haenlin, 

mendifinisikan media 

sosial adalah suatu grup 

aplikasi berbasis internet 

yang menggunakan 

ideologi dan tehnologi 

web 2.0, dimana 

pengguna dapat membuat 

atau bertukar informasi 

pada aplikasi tersebut. 

 

1. Instagram  1. Apakah setelah 

menggunakan aplikasi 

instagram banyak 

konsumen yang 

tertarik membeli 

produk dari Mafaza 

Fashion? 

4.  Pandemi Virus Corona 

Pandemi adalah 

penyebaran penyakit baru 

1. Strategi Penjualan  1. Bagaimana strategi 

penjualan yang 

dilakukan oleh 

Mafaza Fashion 
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ke seluruh dunia (word 

healt organization, 2020). 

Virus Corona merupakan 

penyakit yang snagat 

menular yag disebabkan 

oleh virus yang bernama 

Sars-Co-2 atau yang 

sering kita kenal dengan 

Covid-19. Virus Corona 

Merupakan Keluarga 

virus yang sangat besar. 

Ada yang menginveksi 

hewan, seperti kucing dan 

anjing, namun ada pula 

jenis virus Corona yang 

menular ke manusia 

seperti yang terjadi pada 

Covid-19. Covid-19 

merupakan penyakit baru, 

jadi manusia belum punya 

kekebalan tubuh terhadap 

virus Sars-Cov-2. Vaksin 

obatnya belum 

ditemukan. Saat ini, 

peneliti di penjuru dunia 

masih berlomba-lomba 

mencari vaksin obatnya.  

ditengan Pandemi 

Virus Corona? 
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Lampiran 1. Surat Riset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2. dokumentasi penyerahan surat riset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3. Akun instagram dan produk yang dijual 

oleh Mafaza Fashion 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4. Daftar Harga Produk Mafaza Fashion 

 

No. Jenis Produk Harga 

1.  
Fashion Import 

Slingbag 

Rp 

125.000 

2.  
Mickey Slingbag 

Import 

Rp 

115.000 

3.  
Heaxagon Glossy 

Slingbag 

Rp 

50.000 

4.  
Stude Import 

Slingbag 

Rp 

65.000 

5.  Ysl Apple Slingbag 
Rp 

50.000 

6.  
Round Premium 

Slingbag Import 

Rp 

115.000 

7.  
Anyam Handbag 

Import 

Rp 

75.000 

8.  
Pearly Croco 

Handbag Import 

Rp 

70.000 

9.  
Rabbit Slingbag 

Import 

Rp 

75.000 

10.  
Transparant Slingbag 

Import 

Rp 

80.000 

11.  
Ajoidr Croco 

Slingbag Import 

Rp 

120.000 

12.  Lips Slingbag Import 
Rp 

45.000 

13.  
Gucci Mrmont List 

Import 

Rp 

95.000 

14.  
Serut Pearly 2in1 

Import 

Rp 

105.000 

15.  Lv Giant Totebag Set 
Rp 

135.000 

16.  
Dior Baby Mini 

Slingbag 

Rp 

80.000 



17.  
Tenteng Strap 

Slingbag 

Rp 

95.000 

18.  
Lv Giant 2in1 

Slingbag 

Rp 

125.000 

19.  
Mickey Gucci 

Waistbag 

Rp 

95.000 

20.  
Mom & Kid Channel 

2in1 Bag 

Rp 

130.000 

21.  
Round Brukat Import 

Slingbag 

Rp 

95.000 

22.  
Simple Import 

Slingbag 

Rp 

60.000 

23.  Pac Import Slingbag 
Rp 

95.000 

 

Lampiran 5. Kueisioner penelitian 

 

Kuesioner Penelitian Keputusan Pembelian Konsumen 

Terhadap Produk Mafaza Fashion 

 

Assalamualaikum, Perkenalkan saya Anita, Mahasiswi S1 

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Saat 

ini saya sedang melakukan penelitian yang mana sebagai tugas 

akhir yaitu penyusunan skripsi. maka dari itu saya ingin melakukan 

penelitian tentang bagaimana tanggapan konsumen terhahap produk 

yang ditawarkan oleh Mafaza Fashion. saya memohon kesediaan 

teman-teman yang sudah pernah membeli produk dari Mafaza 

Fashion tersebut untuk mengisi kueisoner ini. jika teman-teman 

masih memiliki pertanyaan terkait kuesioner yang telah saya buat, 

anda bisa menghubungi saya melalui E-mail  

@anita.ldo111@gmail.com. 

Partisipasi Teman-teman dalam penelitian ini tentunya sangat 

berarti bagi peneliti. Terimakasih  



*Disclaimer: Seluruh informasi data yang diberikan tentunya 

akan dirahasiakan dan hanya digunakan untuk kepentingan 

penelitian saja. 

* Wajib 

Alamat email * 

Email Anda 

1. Berdasarkan Pendidikan 

a. SMA/SMK 

b. D3 

c. S1 

2. Berdasarkan Umur 

a. 18-19 

b. 20-30 

c. 40-50 

3. Berdasarkan Pendapatan 

a. < Rp 500.000 

b. Rp 500.000 - Rp 1000.000 

c. Rp 2000.000 - Rp 3000.000 

d. Rp 4000.000 - Rp 5000.000 

e. >Rp 5000.000 

f. Belum punya pendapatan 

4. Apakah anda sering berbelanja online di Mafaza Fashion ? 

a. Iya 

b. Tidak 

5. Apakah kualitas produk yang dijual di Mafaza Fashion sesuai 

dengan harga yang ditawarkan? 

a. Iya 

b. Tidak 

6. Apakah Harga yang ditawarkan Mafaza Fashion sesuai dengan 

kualitas produk ? 

a. Iya 

b. Tidak 

7. Apakah Mafaza Fashion merupakan online shop yang menjual 

Slingbag lucu dan unik? 

a. Iya 

b. Tidak 



8. Apakah produk Slingbag yang dijual oleh Mafaza Fashion 

lebih unggul dibanding dengan produk Slingbag yang dijual oleh 

online shop lainnya? 

a. Iya 

b. Tidak 

9. Apakah dengan penggunaan aplikasi media sosial instagram 

dapat mempermudah melakukan pembelian produk pada Mafaza 

Fashion? 

a. Iya 

b. Tidak 

10. Apakah respon yang diberikan oleh Mafaza Fashion sudah 

baik dalam proses pemesanan produk Slingbag? 

a. Iya 

b. Tidak 

11. Apakah setelah menggunakan aplikasi media sosial instagram 

sebagai proses pemesanan produk dapat mempercepat pengiriman 

produk? 

a. Iya 

b. Tidak 

12. Apakah produk yang ditawarkan oleh Mafaza Fashion hampir 

sama kualitasnya dengan produk yang dijual oleh online shop 

yang memang sudah memiliki brand yang terkenal? 

a. Iya 

b. Tidak 

13. Apakah anda merasa puas setelah berbelanja produk di 

Mafaza Fashion? * 

a. Iya 

b. Tidak 
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