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ABSTRAK 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tidak langsung 

akan mempengaruhi gaya hidup serta perilaku konsumsi seseorang yang terus 

berubah dan biasanya akan mendorong mereka untuk terus memenuhi segala 

kebutuhan hidupnya yang tak terbatas. Termasuk pula di dalamnya kebutuhan 

akan produk kecantikan ataupun perawatan tubuh. Untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut, pastinya setiap manusia akan melakukan keputusan 

pembelian terhadap suatu produk. Hal tersebut menunjukkan bahwa keputusan 

pembelian seorang konsumen merupakan faktor penting bagi kegiatan 

operasional perusahaan. Tanpa adanya konsumen yang membeli produk, maka 

kegiatan pemasaran perusahaan tidak akan berjalan. Salah satu cara yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan keputusan pembelian konsumen adalah dengan 

melakukan promosi, baik itu melalui penerapan word of mouth dan promosi 

penjualan berupa free sample. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh antara word of mouth dan strategi promosi free sample 

terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk kecantikan merek 

“Pond’s,” secara parsial dan simultan, serta bagaimana jika ditinjau 

berdasarkan perspektif etika konsumsi Islam.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 

penelitiannya adalah deskriptif dan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini 

merupakan unknown population. Sampel dalam penelitian ini diambil 

menggunakan teknik non probability sampling dengan metode convenience 

sampling. Data dikumpulkan dengan cara membagikan kuesioner tertutup 

kepada 96 responden yang sesuai dengan kriteria yang sudah peneliti tetapkan. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier 

berganda yang diolah dengan program SPSS 20.  

Hasil uji t variabel word of mouth dan strategi promosi free sample 

menunjukkan bahwa kedua variabel X tersebut secara parsial berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian, dimana nilai thitung kedua variabel > nilai ttabel 

yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 4,645 > 1,985 untuk X1 dan 5,964 > 1,985 

untuk X2 dengan nilai signifikan  0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha 

diterima dan H0 ditolak. Hasil uji F dalam penelitian ini menyatakan bahwa 

nilai Fhitung > Ftabel (88,965 > 3,09) dengan tingkat signifikan yang diperoleh 

adalah 0,000, sehingga Ha diterima dan H0 ditolak. Hasil akhir dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara word of 

mouth dan strategi promosi free sample dengan keputusan pembelian 

konsumen, baik itu jika diuji secara parsial ataupun simultan. Jika ditinjau 

berdasarkan perspektif etika konsumsi Islam, penerapan word of mouth yang 

tercipta di antara konsumen dan strategi promosi free sample yang diberikan 

oleh pihak Pond’s dapat dikatakan cukup sesuai dengan sifat serta prinsip 

Islam ketika melakukan berbagai aktivitas, termasuk di dalamnya aktivitas 

konsumsi. Sifat-sifat tersebut meliputi sifat shiddiq, amanah, dan tabligh. 

Kata Kunci: Word of Mouth, Free Sample, Keputusan Pembelian 

Konsumen, Pond’s. 
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ABSTRACT 

The development of science and technology will indirectly affect a 

person's lifestyle and consumption behavior which is constantly changing and 

will usually encourage them to continue to fulfill all their unlimited life needs. 

Also including the need for beauty products or personal care. To meet these 

needs, of course, every human being will make a purchase decision on a 

product. This shows that a consumer's purchase decision is an important factor 

for the company's operational activities. Without consumers who buy the 

products, the company's marketing activities will not run. One way that can be 

done to increase consumer purchasing decisions is to do promotion, either 

through the application of word of mouth and sales promotion in the form of 

free samples. The aim of this research was to determine the effect of word of 

mouth and free sample promotion strategies on consumer purchasing 

decisions on brand beauty products "Pond's," partial and simultaneous, and 

how if the review is based on an ethical perspective of Islamic consumption. 

This research uses a quantitative approach with the type of research is 

descriptive and associative. The population in this research is unknown 

population. The sample in this research was taken using a non-probability 

sampling technique with the convenience sampling method. The data were 

collected by distributing closed questionnaires to 96 respondents according to 

the criteria that the researchers had set. The data analysis technique used in 

this research was multiple linear regression which was processed with the 

SPSS 20 program. 

The results of the t test variable word of mouth and promotion strategies 

free samples indicates that the two variables X were partially influence on 

purchasing decisions, where thitung two variables > ttabel value that has been set, 

that is equal to 4.645 > 1.985 for X1 and 5.964 > 1.985 for X2 with significant 

value 0,000, so it can be concluded that Ha is accepted and H0 is rejected. The 

results of the F test in this research stated that the value of Fhitung > Ftabel 

(88.965 > 3.09) with a significant level obtained was 0.000, so Ha was 

accepted and H0 was rejected. The final results of this research indicate that 

there is a significant positive effect between word of mouth and free sample 

promotion strategies with consumer purchasing decisions, whether it is tested 

partially or simultaneously. If the review is based on an ethical perspective of 

Islamic consumption, application of word of mouth created between the 

consumer and promotional strategies free samples provided by the Pond's can 

be quite in accordance with the nature and principles of Islam when doing 

various activities, including the activities of consumption. These 

characteristics include the nature of shiddiq, amanah, and tabligh. 

Keywords: Word of Mouth, Free Sample, Consumer Purchase Decisions, 

Pond’s   
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MOTTO 

ُۢ بِنََبإٖ  ۡم فَاِسقُّ ََٰٓءكُّ َها ٱل َِذيَن َءاَمنُّوَٰٓاْ إِن َجا ي ُّ
َ
أ ن تُِّصيبُّ َي َٰٓ

َ
واْ َفَتبَي َنُّوَٰٓاْ أ

واْ َعلَى  َما َفَعۡلتُّۡم َن ِدِميَن    ٦قَۡوَمُۢا بَِجَه لَةٖ َفتُّۡصبِحُّ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu 

orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti 

agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum 

tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal 

atas perbuatanmu itu.” (QS. Al-Hujurat [49] : 6). 

“The beginning is the most important part of the work.” 

– Plato  ̶ 

“Perwujudan diri kita yang sekarang adalah hasil dari apa yang kita 

pikirkan. Semakin baik yang kita pikirkan, maka semakin baik pula 

hasil yang akan didapatkan. Begitu pula sebaliknya. Dengan begitu, 

kita akan menjadi kuat jika selalu berpikir demikian.“ 

– Tansun  ̶ 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebelum membahas penelitian ini lebih lanjut, peneliti 

akan terlebih dahulu menjelaskan arti dan maksud dari istilah-

istilah yang terdapat dalam judul penelitian untuk mempertegas 

pokok bahasan supaya tidak akan menimbulkan perbedaan 

pemahaman dengan yang peneliti maksudkan. Adapun istilah 

kata yang ada pada judul penelitian “Pengaruh Word of Mouth 

dan Strategi Promosi Free Sample Terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen pada Produk Kecantikan Merek 

Pond’s dalam Perspektif Etika Konsumsi Islam,” adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh adalah suatu transaksi sosial dimana seseorang 

atau kelompok dibujuk oleh seorang atau kelompok lain 

untuk melakukan kegiatan sesuai dengan harapan mereka 

yang mempengaruhi. Pengaruh juga dapat diartikan 

sebagai suatu daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang 

atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, 

atau perbuatan seseorang.1 

2. Word of Mouth adalah komunikasi dari mulut ke mulut 

tentang pandangan atau penilaian terhadap suatu produk 

atau jasa, baik secara individu maupun kelompok yang 

bertujuan untuk memberikan informasi secara personal.2  

3. Promosi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

suatu pihak atau perusahaan dengan tujuan untuk 

mengkomunikasikan manfaat dari sebuah produk kepada 

                                                           
1 Fauzie Rahman et al., Perilaku Organisasi, Pertama (Yogyakarta: Expert, 

2017), 257. 
2 Kiki Joesyiana, “Pengaruh Word Of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen Pada Media Online Shop Shopee Di Pekanbaru (Survey Pada Mahasiswa 

Semester VII Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Islam Riau),” Valuta 4, no. 1 (2018): 73. 
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setiap konsumen dan membujuk mereka untuk membeli 

produk tersebut.3 

4. Free Sample merupakan tawaran produk dengan jumlah 

tertentu yang diberikan langsung kepada konsumen oleh 

suatu pihak/perusahaan sebagai percobaan.4  

5. Keputusan Pembelian Konsumen adalah suatu proses 

dimana konsumen melakukan penilaian terhadap berbagai 

alternatif pilihan dan memilih salah satu atau lebih 

alternatif yang diperlukan berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu.5 

6. Produk adalah segala sesuatu, baik itu berupa barang atau 

jasa yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan 

perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi, sehingga 

dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan dari setiap 

konsumen.6 

7. Kecantikan merupakan bentuk kata benda yang berasal dari 

kata dasar “cantik” yang diberi imbuhan ke-/-an pada 

awalan dan akhiran kata. Kata “cantik” sendiri berasal dari 

bahasa Latin, yaitu Bellus. Sedangkan dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, kata “cantik” berarti indah, jelita, elok, 

serta molek, dan kecantikan sendiri berarti keelokan atau 

kemolekan.7 

8. Perspektif merupakan sudut pandang atau cara melukiskan 

suatu objek atau masalah yang terjadi sesuai dengan 

pandangan.8 

                                                           
3 Giyats Rif’at Afifi, “Pengaruh Promosi Penjualan Terhadap Keputusan 

Pembelian Produk Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon (Pas Mart),” 

Jurnal Promosi - Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro 8, no. 1 (2020): 10, 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24127/pro.v8i1.2859. 
4 Ayouvi Poerna Wardhanie, Marketing, Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2019), 102. 
5 Nilam Dwi Setiani and Siti Nuzulia, “Efektivitas Personal Selling Dan Sales 

Promotion Dengan Sampel Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen,” 

Journal of Social and Industrial Psychology 3, no. 1 (2014): 42, 

http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/sip. 
6 Wardhanie, Marketing, 51. 
7 Fika Nur Aini, “Mitos Kecantikan Dalam Masyarakat Konsumsi” (Skripsi, 

Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), 39, http://eprints.walisongo.ac.id/9230/. 
8 Ahmad Sultra Rustan and Nurhakki Hakki, Pengantar Ilmu Komunikasi, 1st 

ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 36. 
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9. Etika Konsumsi Islam adalah serangkaian aktivitas yang 

dilakukan oleh seorang konsumen dalam mengonsumsi 

suatu produk atau jasa yang didasari atas dasar prinsip 

syariah Islam dengan niat untuk beribadah kepada Allah 

SWT, sehingga pada akhirnya tidak hanya berorientasi 

pada konsumsi di dunia saja, melainkan juga di akhirat.9 

Berdasarkan penjabaran mengenai penegasan istilah dari 

setiap variabel yang ada dalam judul penelitian yang telah 

dijelaskan tersebut, maka dapat diperjelas kembali bahwa 

permasalahan yang penulis maksudkan dalam pembahasan 

skripsi ini adalah tentang bagaimana “Pengaruh Word of Mouth 

dan Strategi Promosi Free Sample terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen pada Produk Kecantikan Merek Pond’s 

dalam Perspektif Etika Konsumsi Islam (Studi pada Konsumen 

Wanita Rentang Usia 18-21 Tahun).” 

B. Latar Belakang Masalah 

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, 

secara tidak langsung juga akan mempengaruhi gaya hidup 

serta perilaku konsumsi setiap manusia yang semakin 

berkembang dari tahun ke tahun. Perubahan gaya hidup dan 

juga perilaku konsumsi ini biasanya juga akan mendorong 

mereka untuk terus memenuhi segala kebutuhan hidupnya yang 

tak terbatas. Termasuk pula di dalamnya kebutuhan akan 

produk kecantikan ataupun perawatan tubuh. Perubahan ini 

juga didukung dengan banyaknya generasi milenial yang 

didominasi oleh kalangan remaja yang memiliki minat tinggi 

terhadap berbagai produk perawatan tubuh sebagai salah satu 

bentuk kebutuhan prioritasnya.  

Kesadaran akan pentingnya menjaga diri serta penampilan 

menjadi salah satu faktor yang menjadi alasan utama 

meningkatnya minat beli para remaja, khususnya rentang usia 

                                                           
9 Imahda Khoiri Furqon, “Teori Konsumsi Dalam Islam,” Adzkiya : Jurnal 

Hukum Dan Ekonomi Syariah 6, no. 1 (2018): 1–18, 

https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i1.1169. 



4 

 

 

16-23 tahun yang mana memiliki persentase tertinggi dalam 

menggunakan berbagai macam produk skincare yang sedang 

berkembang pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia.10 

Berkembang pesatnya berbagai macam produk skincare di 

Indonesia ini didasarkan pada meningkatknya pertumbuhan 

ekonomi nasional sebesar 20% pada tahun 2020 atau empat kali 

lipat lebih tinggi sejak tahun 2017, yang mana pertumbuhan 

ekonomi tersebut masih didominasi oleh industri kosmetik 

sebagai sektor andalan.11 Pesatnya perkembangan penjualan di 

sektor kecantikan ini juga tidak terlepas dari perkembangan 

tren yang mengacu bahwa kebutuhan untuk merawat dan 

menjaga diri serta penampilan mereka merupakan salah satu 

bentuk kebutuhan primer yang harus dipenuhi dalam kehidupan 

sehari-hari. Tren ini secara tidak langsung juga berlaku di 

kalangan remaja yang mana menganggap bahwa kebutuhan 

pokoknya bukan lagi hanya sebatas sandang, pangan, serta 

papan, melainkan juga kebutuhan untuk tampil lebih baik dan 

menarik. Terlebih lagi memang fase remaja sendiri merupakan 

tahap dimana setiap individu mulai beranjak dewasa dan 

pastinya membutuhkan berbagai macam produk untuk 

menunjang penampilannya yang secara tidak langsung juga 

akan meningkatkan perilaku konsumsi mereka, sehingga 

kalangan remaja inilah yang sering menjadi sasaran utama para 

pelaku industri kecantikan untuk memasarkan setiap produk 

yang dimilikinya. Salah satu brand yang menawarkan berbagai 

macam produk kecantikan dan perawatan tubuh bagi kalangan 

remaja adalah Pond’s. 

 

                                                           
10 Wifka Rahma Syauki and Diyah Ayu Amalia Avina, “Persepsi Dan 

Preferensi Penggunaan Skincare Pada Perempuan Milenial Dalam Perspektif 

Komunikasi Pemasaran,” Jurnal Manajemen Komunikasi 4, no. 2 (2020): 43–44, 

https://doi.org/10.24198/jmk.v4i2.25719. 
11 Farraila Saniati and Biyan Yesi Wilujeng, “Analisis Produk Kosmetik Make 

Up Salah Satu Merek Global Terhadap Keputusan Pembelian,” E-Jurnal Edisi 

Yudisium 2 09, no. 2 (2020): 457, https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-

tata-rias/article/view/34787. 



5 

 

 

Pond’s sendiri merupakan salah satu merek produk 

kecantikan atau perawatan tubuh yang dikeluarkan oleh anak 

perusahaan besar Unilever yaitu Pond’s Institue, yang memang 

awalnya diproduksi dan ditujukan untuk menjawab kebutuhan 

perempuan akan produk kecantikan, khususnya wajah dengan 

kalangan muda sebagai sasaran pasar utamanya. Perusahaan 

Pond’s pertama kali dibangun pada tahun 1846 dengan nama 

Pond’s Institute yang digunakan sebagai pusat penelitian.  

Namun, lama kelamaan Pond’s mulai mengembangkan 

beragam produk yang berkaitan dengan kebutuhan perempuan 

Indonesia di bidang kecantikan, salah satunya adalah sabun 

pencuci wajah yang merupakan produk kelima dengan kategori 

perawatan diri yang paling menguntungkan di seluruh dunia.  

Sebagai perusahaan yang terkemuka dan terbesar dalam 

bidang produk perawatan wajah, pada tahun 1910 Pond’s 

menjadi salah satu merek yang sangat terkenal di Amerika yang 

mengkhususkan produknya pada sabun pembersih wajah.12 

Sampai saat ini, Pond’s terus berupaya mempertahankan 

eksistensi produknya di tengah-tengah maraknya brand 

perawatan kulit wajah yang bermunculan. Pond’s terus 

melakukan inovasi dan juga pengembangan dalam 

menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan wajah dan 

kulit setiap perempuan, hingga bisa menjadi market leader 

dalam kategori perawatan diri untuk produk sabun pembersih 

wajah, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

                                                           
12 Unilever, (https://www.unilever.co.id/brands/personal-care/ponds.html, 

diakses pada tanggal 04 Desember 2020, pukul 13.00 WIB). 

https://www.unilever.co.id/brands/personal-care/ponds.html
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Gambar 1.1 

Top Brand Awards Kategori Perawatan Pribadi untuk Produk 

Sabun Pembersih Wajah Periode 2016-2020 

 

 

Sumber Data : Diolah Peneliti (2021) 

Gambar 1.2 

Top Brand Awards for Teens Kategori Perawatan Pribadi untuk 

Produk Sabun Pembersih Wajah Periode 2016-2020 
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Dari data yang ada pada Gambar 1.1 dan 1.2 tersebut, 

dapat dilihat bahwa sejak tahun 2016-2020, Pond’s selalu 

berada di urutan pertama Top Brand Award untuk kategori 

perawatan pribadi dengan jenis produk sabun pembersih wajah, 

baik secara universal ataupun yang dikhususkan untuk remaja 

saja (Top Brand Awards for Teens) dengan persentase yang 

cukup signifikan dibandingkan produk sabun pembersih wajah 

merek lainnya. Meskipun Pond’s masih menjadi market leader 

pada kategori perawatan pribadi untuk produk sabun pembersih 

wajah, namun terdapat penurunan persentase Top Brand Index 

yang signifikan dari tahun 2016-2020, baik itu secara universal 

maupun yang dikhususkan untuk remaja. Secara universal, 

persentase produk sabun pembersih wajah Pond’s mengalami 

penurunan yang cukup drastis sejak tahun 2016-2020, yaitu 

sebesar 18,2%. Meskipun pada tahun 2019, terjadi peningkatan 

sebesar 1,1% dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2020 

terjadi penurunan yang lumayan drastis, yaitu sebesar 8% 

dibandingkan kenaikan persentase di tahun sebelumnya. Hal 

tersebut juga terjadi pada produk pembersih wajah Pond’s 

untuk remaja yang mengalami pasang surut sejak tahun 2016-

2020, Meskipun memang penurunan persentasenya tidak 

sebesar produk sebelumnya, namun tetap saja penurunan 

persentase sebesar 6% tersebut juga ikut mempengaruhi 

penjualan produk tersebut. Hal ini tentu berbeda dengan merek 

sabun pembersih wajah lainnya yang hanya mengalami 

penurunan sekitar 0,09% - 5,65% saja. 

Adanya penurunan persentase berdasarkan data Top Brand 

Index tersebut dapat diindikasikan dan diartikan, bahwa 

keputusan pembelian konsumen terhadap produk kecantikan 

merek Pond’s yang dalam hal ini diwakilkan oleh sabun 

pembersih wajah mengalami penurunan yang tentunya juga 

berimbas pada tingkat penjualan produk tersebut. Penurunan 

persentase berdasarkan Top Brand Index ini juga 

mengindikasikan bahwa beberapa konsumen mulai beralih 

pada produk lainnya yang dirasa lebih baik dibandingkan 

produk Pond’s, baik itu beralih karena ajakan seseorang 
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ataupun berdasarkan tawaran yang diberikan oleh produk 

lainnya. Meskipun memang masih menjadi market leader 

dalam pasar produk perawatan pribadi tersebut, namun dengan 

adanya penurunan persentase ini setidaknya Pond’s Institute 

harus mengevaluasi dan mempertimbangkan kembali strategi 

apa saja yang harus segera dilakukan agar hal seperti ini tidak 

terjadi secara terus menerus yang nantinya justru membuat 

Pond’s semakin kehilangan konsumennya. 

Menurut Haditoro, remaja sendiri dapat diartikan sebagai 

seseorang yang berada pada rentang usia 12-21 tahun dengan 

tiga masa yang berbeda, dimana masa remaja awal dimulai dari 

rentang usia 12-15 tahun, masa remaja tengah 15-18 tahun, dan 

masa remaja akhir berada pada rentang 18-21 tahun. Pada usia-

usia inilah, remaja mulai mengalami perubahan ataupun 

transisi, baik secara fisik maupun psikis yang memang 

merupakan peralihan dari masa remaja beranjak dewasa. 

Perubahan pada usia ini bisa dikatakan berlangsung dengan 

cepat dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tren, dan juga 

mode yang sedang berkembang pada saat itu.13  

Pada rentang usia inilah, segala keputusan yang diambil 

oleh remaja tersebut masih mudah dipengaruhi oleh lingkungan 

di sekitar mereka termasuk di dalamnya keputusan pembelian 

terhadap suatu produk. Keputusan pembelian seseorang 

terhadap suatu produk biasanya memang lebih banyak 

dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar mereka, baik itu 

keluarga, teman, atau kerabat dekat lainnya yang dalam hal ini 

tidak menutup kemungkinan pelaksanaan word of mouth juga 

ikut berperan pada setiap keputusan yang diambil. Biasanya, 

seorang remaja akan melakukan pembelian terhadap suatu 

produk jika memang ada seseorang yang mempengaruhinya 

dengan memberikan informasi mengenai produk tersebut 

kepada dirinya. Mereka juga akan lebih mudah percaya dan 

                                                           
13 Khadijah, “Perkembangan Jiwa Keagamaan Pada Remaja,” Jurnal Al-Taujih 

- Bingkai Bimbingan Dan Konseling Islami 6, no. 1 (2020): 1–2, 

https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/attaujih/. 
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terpengaruh, jika memang informasi mengenai suatu produk 

yang mereka dapatkan tidak hanya berasal dari satu orang saja, 

melainkan juga dari beberapa pihak atau orang yang ada di 

lingkungan sekitarnya, yang dalam hal ini bisa saja berasal dari 

lingkungan keluarga, sosial ataupun peer group yang dapat 

dikategorikan sebagai word of mouth dari personal source.14 

Hal ini secara tidak langsung juga menandakan bahwa semakin 

banyak review atau informasi suatu produk yang mereka terima 

dari berbagai pihak, maka akan semakin mempengaruhi 

keyakinan mereka untuk membeli produk tersebut. 

Keputusan pembelian konsumen merupakan hal yang 

sangat penting bagi suatu perusahaan. Tanpa adanya konsumen 

yang membeli produk yang mereka hasilkan, maka kegiatan 

operasional perusahaan tidak akan berjalan sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. Setiap perusahaan pastinya akan 

berupaya untuk memperkenalkan produk yang mereka miliki 

kepada konsumen dengan berbagai cara, salah satunya dengan 

melakukan promosi yang tepat dan nantinya akan 

mempengaruhi keputusan pembelian masyarakat terhadap 

produk yang ditawarkan, yang mana secara tidak langsung juga 

akan meningkatkan laba yang diperoleh perusahaan itu sendiri.  

Menurut Tjiptono, promosi sendiri merupakan salah satu 

faktor penentu yang menjadi tolak ukur keberhasilan setiap 

program pemasaran yang telah direncanakan ataupun 

dikonsepkan oleh suatu perusahaan.15 Sebaik apapun kualitas 

suatu produk, jika konsumen belum pernah mendengar atau 

mengenal dan juga mengetahui keberadaan produk tersebut, 

maka mereka tidak akan pernah yakin bahwa produk itu 

berguna bagi mereka, sehingga mereka tidak akan pernah 

membelinya. Biasanya, perusahaan menggunakan metode 

promosi untuk menyampaikan informasi kepada calon 

                                                           
14 Septi Isnaini Mukholidah, “Pengaruh Brand Image Dan Word of Mouth Pada 

Keputusan Pembelian (Studi Pada Konsumen Cafe Cak Cuk Surabaya)” (Universitas 

Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), 34, http://digilib.uinsby.ac.id/24236/. 
15 Onny Fitriana Sitorus and Novelia Utami, Strategi Promosi Pemasaran 

(Jakarta: FKIP UHAMKA, 2017), 7–8. 
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konsumennya dengan tujuan untuk membuat mereka sadar 

akan keberadaan suatu produk dan akhirnya membujuk mereka 

untuk membeli produk tersebut. Tujuan akhir dari segala 

bentuk promosi tidak lain adalah untuk meningkatkan 

penjualan.16  

Salah satu bentuk promosi yang paling sering digunakan 

adalah strategi getok tular atau word of mouth. Word of mouth 

merupakan sebuah kegiatan pemasaran dalam memberikan 

informasi mengenai suatu produk atau jasa dari satu konsumen 

kepada konsumen yang lainnya, sehinggga dapat memicu 

mereka untuk senantiasa membicarakan, mempromosikan, 

merekomendasikan, dan mau menjual suatu produk atau merek 

tersebut kepada orang lain.17 Strategi ini dianggap dapat 

memberikan input yang cukup memuaskan bagi suatu merek 

yang dimiliki oleh perusahaan, hal ini dikarenakan word of 

mouth adalah opini yang paling jujur dan apa adanya dari setiap 

konsumen yang pernah menggunakan produk tersebut.18 

Menurut Sumardy dkk, komunikasi dari mulut ke mulut berasal 

dari individu yang pernah menggunakan atau mempunyai 

pengalaman dengan suatu produk, kemudian mereka 

menyampaikan hal-hal yang diketahui tentang produk tersebut 

kepada individu lain, baik yang bersifat positif maupun negatif, 

sehingga dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individu 

tersebut dalam mengambil keputusan. Karena biasanya, 

sebelum konsumen akan melakukan atau menentukan 

keputusan pembelian, mereka akan mencari informasi 

                                                           
16 Anggun Prabarini, Budi Heryanto, and Puji Astutik, “Pengaruh Promosi 

Penjualan Dan Potongan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Di Toserba 

Borobudur Kediri (Studi Kasus Produk Kecantikan Wardah),” JIMEK : Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa Ekonomi 1, no. 2 (2019): 260–61, https://doi.org/10.30737/jimek.v1i2.308. 
17 Wardhanie, Marketing, 112. 
18 Putri Rizkia Paputungan, Agus. S. Soegoto, and Ferdy Roring, “Pengaruh 

Promosi Dan Word of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian Di Oriflame Manado,” 

Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi 6, no. 4 

(2018): 3704, https://doi.org/10.35794/emba.v6i4.21896. 
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mengenai produk dan jasa yang akan dibelinya terlebih 

dahulu.19 

Bentuk promosi lainnya yang dapat menjadi salah satu 

strategi paling efektif untuk memicu minat konsumen sehingga 

menimbulkan keputusan pembelian terhadap suatu produk 

adalah promosi penjualan (sales promotion). Menurut Tjiptono, 

promosi penjualan merupakan bentuk persuasi langsung 

melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk 

merangsang pembelian produk dengan segera dan/atau 

meningkatkan jumlah barang yang akan dibeli pelanggan.20 

Terdapat beberapa alat utama yang sering digunakan untuk 

melakukan promosi penjualan dan dikenal oleh konsumen, alat 

promosi tersebut meliputi kontes, hadiah (premium), diskon 

jangka pendek, paket harga, pengembalian dana dan rabat (cash 

refunds and rebate), kupon (undian), pemberian sampel (uji 

coba gratis/free sample), demonstrasi, dan sistem akumulasi 

nilai/poin.21 Beberapa alat promosi penjualan tersebut memiliki 

satu tujuan yang sama, yaitu untuk menarik pelanggan baru, 

mempengaruhi pelanggan untuk mencoba produk tersebut, 

mendorong konsumen untuk melakukan pembelian produk 

lebih banyak, menyerang aktivitas promosi pesaing, dan 

meningkatkan impulse buying (pembelian tanpa rencana 

sebelumnya).22 

Konsumen biasanya akan lebih tertarik membeli suatu 

produk jika produk tersebut mampu menawarkan sesuatu yang 

dapat menarik minat mereka, salah satunya dengan 

                                                           
19 Indah Fitriyati, “Pengaruh Word of Mouth Dan Public Relation Terhadap 

Keputusan Nasabah BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran” (Institut Agama Islam 

Negeri Salatiga, 2017), 1–2, http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2449/. 
20 Michael N. Lontoh, “Analisis Pengaruh Bauran Promosi Terhadap 

Keputusan Pembelian Mobil Toyota Pada Pt. Hasjrat Abadi Manado Cabang Tendean,” 

Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 16, no. 01 (2016): 517, 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/10916. 
21 Heni Iswati and Novia Indah Lestari, “Pengaruh Display, Promosi Penjualan, 

Dan Kualitas Produk Pada Toko Online Terhadap Loyalitas Konsumen Dengan 

Variabel Intervening Kepuasan Pelanggan,” Jurnal Manajemen 11, no. 1 (2021): 19, 

https://doi.org/https://doi.org/10.30656/jm.v11i1.2550. 
22 Ibid., 15. 
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memberikan promosi terhadap produk tersebut. Pemberian 

promosi ini terkadang juga dapat membuat dan memunculkan 

niat konsumen yang sebelumnya tidak ingin membeli produk 

tersebut justru berbalik tertarik untuk membelinya. Salah satu 

alat promosi yang dapat menarik minat konsumen adalah 

pemberian sampel gratis (free sample). Sampel gratis (free 

sample) sendiri dapat diartikan sebagai produk atau jasa dengan 

jumlah tertentu yang ditawarkan oleh suatu pihak/perusahaan 

kepada konsumen yang digunakan sebagai percobaan.23  

Adanya free sample pada produk yang ditawarkan 

membuat konsumen dapat melihat secara langsung seperti apa 

spesifikasi produk tersebut. Secara tidak langsung juga dapat 

dikatakan bahwa adanya promosi yang diberikan oleh suatu 

produk, yang dalam hal ini berupa sampel gratis (free sample) 

akan membuat konsumen yang pada awalnya tidak ada niat atau 

bahkan tidak terpikirkan sama sekali untuk membeli suatu 

produk justru tiba-tiba tertarik untuk membeli produk tersebut. 

Setelah konsumen melihat dan menilai sampel yang diberikan 

oleh produk tersebut dengan matanya sendiri, maka secara 

tidak langsung akan timbul keinginan di dalam dirinya untuk 

mencoba dan berujung pada pembelian produk tersebut. Karena 

biasanya naluri konsumen untuk membeli suatu produk akan 

timbul dengan sendirinya ketika melihat tawaran yang 

diberikan oleh produk tersebut, meskipun pada awalnya tidak 

ada niatan untuk membeli produk tersebut, terlebih lagi jika 

tawaran yang diberikan sesuai dengan yang mereka inginkan 

serta mampu menjawab rasa penasaran yang ada di dalam diri 

mereka. 

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa salah satu 

perusahaan yang melakukan promosi untuk menarik minat 

konsumen sekaligus meningkatkan penjualan produk yang 

dimilikinya adalah Pond’s Institute yang berada di bawah 

naungan PT. Unilever dengan membawa brand Pond’s. 

                                                           
23 Wardhanie, Marketing, 102. 
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Adapun upaya yang terus dilakukan oleh Pond’s untuk menarik 

minat konsumen adalah dengan menerapkan berbagai macam 

strategi promosi dalam memasarkan produknya, termasuk di 

dalamnya dengan memberikan sampel gratis (free sample) 

yang disertakan bersama dengan produknya dan biasanya 

terdapat penjelasan bahwa sampel gratis tersebut tidak untuk 

dijual (not for sale). Sampel gratis ini biasanya dapat diperoleh 

di minimarket ataupun supermarket yang sering kita jumpai. 

Adapun dokumentasi sampel gratis yang peneliti sajikan dalam 

penelitian ini diperoleh ketika mengunjungi beberapa 

minimarket seperti Alfamart dan Indomaret di wilayah Sultan 

Haji sampai dengan Untung Suropati, Bandarlampung. Namun 

terkadang promosi seperti ini juga dapat dijumpai oleh 

konsumen pada supermarket besar seperti Indo Grosir, 

tergantung dengan persediaan yang terdapat di tempat tersebut. 

  

Sumber Data : Dokumen Pribadi (2021) 

Gambar 1.3  

Contoh sampel gratis (free sample) yang diberikan oleh Pond’s 

Pemilihan strategi word of mouth dan pemberian sampel 

dianggap sebagai salah satu cara yang efekif untuk 

meningkatkan keputusan pembelian konsumen akan suatu 

produk. Setelah konsumen mengetahui informasi mengenai 

produk yang akan dibelinya melalui word of mouth, maka 

strategi pemberian sampel gratis tersebut akan sedikit 

memberikan gambaran mengenai suatu produk, sehingga 
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nantinya dapat membantu mereka untuk lebih yakin membeli 

produk tersebut.  

Pada dasarnya, keputusan pembelian tidak dapat 

dipisahkan dari perilaku konsumen dalam melakukan aktivitas 

konsumsi. Tanpa adanya aktivitas konsumsi, maka tidak akan 

tercipta pula keputusan pembelian. Tujuan dari adanya aktivitas 

konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan yang memang 

diperlukan oleh setiap individu, bukan semata-mata hanya 

untuk memenuhi keinginannya saja. Hal ini perlu digaris 

bawahi agar konsumen tidak melakukan pemborosan yang 

nantinya akan berdampak buruk pada kemampuan financial 

mereka ke depannya. Baik itu secara konvensional maupun 

islami, setidaknya dengan memilah mana saja kebutuhan yang 

memang harus didahulukan, mereka dapat terhindar dari sifat 

pemborosan dan dapat mengatur keuangan mereka ke 

depannya lebih baik lagi. Seperti yang tertulis dalam firman 

Allah pada QS. Al-A’raf [7] : 31, yaitu: 

ُّواْ َوٱۡشَربُّواْ َولَا  ِ َمۡسِجٖد َوُكُّ
ل  ۡم ِعنَد كُّ واْ زِينََتكُّ ذُّ ۞َي بَنِىَٰٓ َءاَدَم خُّ

ۡسرِفِ  ُّ ٱلۡمُّ ۥ لَا يُِّحب  ْْۚ إِن َهُّ ُّۡسرِفُّوَٰٓا  ١٣يَن  ت

Artinya : “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang 

indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan 

janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A’raf 

[7] : 31). 

Dari ayat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam 

sendiri sudah menetapkan aturan ataupun batasan-batasan bagi 

setiap umatnya untuk melakukan aktivitas konsumsi. Dari ayat 

tersebut juga dapat dilihat bahwa sebenarnya dalam 

mengonsumsi sesuatu, baik itu makan, minum, ataupun 

berbelanja, kita dilarang untuk berlebih-lebihan. Pada dasarnya 

sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak baik, karena dapat 

berujung pada hal yang bersifat sia-sia. Islam juga 

menganjurkan setiap umatnya untuk tidak melakukan 
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pemborosan dalam mengkonsumsi sesuatu. Setiap manusia 

dianjurkan untuk mengkonsumsi sesuatu sesuai dengan 

kebutuhan yang diperlukan, bukan keinginan semata. Baik itu 

dalam hal memenuhi kebutuhan akan makanan, minuman, 

barang, ataupun lainnya, termasuk juga di dalamnya 

pemenuhan akan kebutuhan produk kecantikan dan perawatan 

diri. Ada baiknya setiap individu merinci kebutuhan seperti 

mendesak apa yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar 

kehidupannya dapat terus berlangsung dan mana kebutuhan 

yang hanya sekedar pelengkap saja. 

Adapun alasan peneliti memilih konsumen wanita dan 

sabun pembersih wajah sebagai fokus utama dalam penelitian 

ini adalah karena selain memang produk yang dikeluarkan oleh 

Pond’s lebih dikhususkan atau ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan setiap perempuan dalam hal kecantikan dan 

perawatan tubuh terutama bagian wajah, tetapi juga ternyata 

berdasarkan survei yang diadakan pada bulan Mei-Juni 2018 

oleh ZAP Beauty Index, dengan jumlah responden wanita 

sebanyak 17.889 dari beragam latar belakang yang berbeda 

menyatakan bahwa produk facial wash (pembersih wajah) 

merupakan produk perawatan kulit yang paling utama yang 

banyak dipakai. Hasil survei juga menyatakan bahwa pengguna 

produk skincare yang paling utama adalah konsumen wanita 

rentang usia 19-23 tahun dengan jumlah persentase sebesar 

35,7%. Berdasarkan hasil tersbut juga didapatkan fakta bahwa 

sebanyak 78,1% wanita menggunakan facial wash untuk 

membersihkan wajah mereka setiap harinya dan merupakan 

produk kecantikan pertama yang paling dicari dan juga 

dibutuhkan setelah melakukan aktivitas sehari-hari.24  

Hal inilah yang mendorong peneliti memilih produk sabun 

pembersih wajah dan konsumen wanita sebagai subjek dalam 

penelitian ini, untuk mengetahui sejauh mana produk tersebut 

dapat memenuhi kebutuhan konsumen dalam hal kecantikan 

                                                           
24 Syauki and Amalia Avina, “Persepsi Dan Preferensi Penggunaan Skincare 

Pada Perempuan Milenial Dalam Perspektif Komunikasi Pemasaran,” 43–44. 
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dan perawatan diri, terutama pada konsumen wanita. Meskipun 

memang pada awalnya produk Pond’s ditujukan untuk 

membantu wanita memenuhi kebutuhan akan produk 

perawatan wajah, namun kini Pond’s juga sudah mulai 

mengembangkan produk untuk lelaki juga dalam kategori 

Pond’s Men. Berdasarkan latar belakang yang sudah 

dipaparkan tersebut, peneliti akhirnya tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai sejauh manakah hubungan dan 

pengaruh antara “Word of Mouth dan Strategi Promosi Free 

Sample terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada 

Produk Kecantikan Merek Pond’s dalam Perspektif Etika 

Konsumsi Islam (Studi pada Konsumen Wanita Rentang 

Usia 18-21 Tahun).” 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan 

tersebut, maka diperlukan adanya pembatasan masalah agar 

dapat mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian dan 

memungkinkan tercapainya hasil yang maksimal. Adanya 

pembatasan masalah ini dimaksudkan agar peneliti menjadi 

lebih terarah dalam menentukan masalah yang akan diteliti 

sebenarnya, hal ini disebabkan oleh subjek penelitian yang 

akan diteliti dapat dikatakan merupakan subjek dengan 

masalah yang sangat kompleks, sedangkan peneliti juga 

memiliki keterbatasan waktu, pengetahuan, tenaga, dan hal 

lainnya dalam melakukan penelitian ini. Maka dari itu, untuk 

menghindari meluasnya masalah yang akan diteliti dalam 

penelitian ini, peneliti akan membatasi subjek penelitian ini 

pada keputusan pembelian konsumen wanita dengan rentang 

usia 18-21 tahun yang sudah pernah atau sedang menggunakan 

produk kecantikan merek “Pond’s,” yang dalam hal ini produk 

yang peneliti pilih adalah sabun pembersih wajah. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, 

terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Apakah Word of Mouth berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Keputusan Pembelian Konsumen? 

2. Apakah Strategi Promosi Free Sample berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian Konsumen? 

3. Apakah Word of Mouth dan Strategi Promosi Free Sample 

secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Keputusan Pembelian Konsumen dalam membeli 

produk kecantikan merek “Pond’s”? 

4. Bagaimanakah pengaruh Word of Mouth dan juga Strategi 

Promosi Free Sample terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen dalam membeli produk kecantikan merek 

“Pond’s” jika ditinjau berdasarkan perspektif Etika 

Konsumsi Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan memahami apakah terdapat 

pengaruh positif dan signifikan antara Word of Mouth 

terhadap Keputusan Pembelian Konsumen dalam membeli 

produk kecantikan merek “Pond’s.” 

2. Untuk mengetahui dan memahami apakah terdapat 

pengaruh positif dan signifikan antara Strategi Promosi 

Free Sample terhadap Keputusan Pembelian Konsumen 

dalam membeli produk kecantikan merek “Pond’s.” 

3. Untuk mengetahui dan memahami apakah Word of Mouth 

dan juga Strategi Promosi Free Sample secara bersamaan 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen dalam membeli produk 

kecantikan merek “Pond’s.” 

4. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaruh 

antara Word of Mouth dan Strategi Promosi Free Sample 

terhadap Keputusan Pembelian Konsumen dalam membeli 
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produk kecantikan merek “Pond’s,” jika dilihat dari sudut 

pandang Etika Konsumsi Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari adanya penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil dari penelitian yang ini diharapkan mampu 

menambah serta mengembangkan wawasan, 

informasi dan juga ilmu pengetahuan, baik itu kepada 

peneliti sendiri maupun terhadap pihak lain yang 

sekiranya berkepentingan.  

b. Peneliti juga berharap, bahwa penelitian ini setidaknya 

mampu menyempurnakan hasil dari penelitian 

sebelumnya dan juga dapat dijadikan sebagai salah 

satu sumber referensi atau literatur tambahan untuk 

penelitian selanjutnya, khususnya pada penelitian 

yang nantinya memiliki objek yang sama dengan 

penelitian ini, sehingga nantinya dapat memacu 

peneliti selanjutnya untuk lebih baik lagi.  

 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

bahan pertimbangan dan juga masukan serta gambaran 

bagi PT. Unilever Indonesia selaku perusahaan yang 

memproduksi produk kecantikan merek “Pond’s” untuk 

melakukan evaluasi dalam mengambil kebijakan ataupun 

menentukan keputusan bisnis yang berhubungan dengan 

strategi pemasaran untuk menarik minat beli konsumen 

agar lebih tinggi lagi, sehingga ke depannya dapat 

meningkatkan lagi volume penjualan dan juga 

memperluas pangsa pasar dari setiap produk yang akan 

dipasarkan. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Adapun referensi yang peneliti gunakan sebagai acuan 

dalam melakukan penelitian ini yang bersumber dari berbagai 

jurnal, baik itu nasional maupun internasional, antara lain 

sebagai berikut: 

Tabel 1.1 
Penelitian Terdahulu yang Bersumber dari Jurnal Nasional 

 

No. Peneliti  
Judul 

Penelitian 

Jenis dan Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. Kiki 

Joesyiana 

Jurnal Valuta 

- Vol. 4 No. 

1, April 

2018. 

ISSN: 2502-

1419 

Pengaruh 

Word of 

Mouth 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Konsumen 

pada 

Media 

Online 

Shop 

Shopee di 

Pekanbaru 

(Survey 

pada 

Mahasiswa 

Semester 

VII 

Jurusan 

Pendidikan 

Akuntansi 

Fakultas 

Keguruan 

dan Ilmu 

Pendidikan 

Universitas 

Islam 

Riau) 

Penelitian ini 

merupakan penelitian 

kuantitatif dengan 

menggunakan teknik 

explanatory research 

dan juga metode 

survey. 

Adapun metode 

pengumpulan data 

yang digunakan 

dalam penelitian ini 

adalah metode 

sensus, dengan 

jumlah sampel 

sebanyak 78 

responden. 

Penelitian ini juga 

menggunakan metode 

pengumpulan data 

melalui penyebaran 

angket/kuesioner. 

 

Terdapat pengaruh 

yang positif dan 

signifikan antara 

word of mouth 

terhadap keputusan 

pembelian 

konsumen melalui 

media online shop 

Shopee di 

Pekanbaru yang 

dibuktikan dengan 

hasil analisis R 

yang memiliki nilai 

sebesar 89,5 % dan 

R2 sebesar 71,2%. 

Hasil ini juga 

diperkuat dengan 

uji thitung variabel 

word of mouth 

sebesar 8,919 yang 

mana lebih besar 

dari nilai ttabel, yaitu 

sebesar 2,346 

dengan taraf 

signifikansi < 

0,05.25 

                                                           
25 Joesyiana, “Pengaruh Word Of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen Pada Media Online Shop Shopee Di Pekanbaru (Survey Pada Mahasiswa 

Semester VII Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Islam Riau),” 71–85. 
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No. Peneliti  
Judul 

Penelitian 

Jenis dan Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

   

Analisis data dalam 

penelitian ini 

dilakukan secara 

deskriptif kuantitatif 

dengan menggunakan 

rumus regresi linier 

sederhana yang 

diolah menggunakan 

program SPSS 20. 

 

2. Putri Rizkia 

Paputungan, 

Agus. S. 

Soegoto, dan 

Ferdy Roring 

Jurnal 

EMBA 
(Jurnal Riset 

Ekonomi, 

Manajemen, 

Bisnis, dan 

Akuntansi) – 

Vol. 6 No. 4, 

September 

2018. 

ISSN: 2303-

1174 

Pengaruh 

Promosi 

dan Word 

of Mouth 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

di 

Oriflame 

Manado 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif dengan 

jenis penelitian 

asosiatif. 

Teknik pengambilan 

sampel dilakukan 

dengan metode 

simple random 

sampling dengan 

melakukan 

wawancara dan 

membagikan angket 

kepada 100 

responden. 

Teknik analisis data 

yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah 

regresi linier 

berganda yang diolah 

dengan program 

SPSS 18. 

 

 

 

Terdapat pengaruh 

yang positif dan 

signifikan antara  

promosi dan juga 

word of mouth 

terhadap keputusan 

pembelian 

konsumen di 

Oriflame Manado, 

baik itu diuji secara 

parsial maupun 

secara simultan, 

dengan nilai 

koefisien 

determinasi yang 

diperoleh sebesar 

60,4%, sedangkan 

39,6% merupakan 

pengaruh dari 

variabel lainnya 

yang tidak 

digunakan dalam 

penelitian ini.26 

                                                           
26 Paputungan, Soegoto, and Roring, “Pengaruh Promosi Dan Word of Mouth 

Terhadap Keputusan Pembelian Di Oriflame Manado,” 3703–12. 
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No. Peneliti  
Judul 

Penelitian 

Jenis dan Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

3. Anggun 

Prabarini, 

Budi 

Heryanto,  

dan Puji 

Astuti. 

JIMEK – 

Vol. 1 No. 2, 

Desember 

2018. 

e-ISSN: 

2621-2374 

Pengaruh 

Promosi 

Penjualan 

dan 

Potongan 

Harga  

terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Konsumen 

Produk 

Kecantikan 

Wardah di 

Toserba 

Borobudur 

Kediri 

Penelitian ini 

merupakan penelitian 

dengan pendekatan 

kuantitatif. 

Metode penentuan 

sampel ditentukan 

dengan teori Roscoe 

dengan jenis 

pengambilan sampel 

menggunakan teknik 

accidental sampling, 

sehingga total 

sampelnya berjumlah 

60 responden. 

Teknik analisis data 

yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah 

regresi linier 

berganda yang diolah 

dengan program 

SPSS 18. 

Secara simultan, 

terdapat pengaruh 

yang positif dan 

signifikan antara 

variabel promosi 

penjualan dan 

potongan harga 

terhadap keputusan 

pembelian 

konsumen yang 

dibuktikan dengan 

tingkat signifikansi 

kedua variabel 

tersebut yang 

kurang dari 5%. 

Namun secara 

parsial, variabel 

promosi penjualan 

tidak memiliki 

pengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian yang 

dibuktikan dengan 

nilai signifikansi 

yang melebih 5%, 

yaitu 72,2%. 

Sedangkan variabel 

potongan harga 

memiliki pengaruh 

yang positif dan 

signifikan terhadap 

keputusan 

pembelian, karena 

nilai signifikansi 

yang diperoleh 

kurang dari 5%, 

yaitu 1,1% atau 

0,011.27 

                                                           
27 Prabarini, Heryanto, and Astutik, “Pengaruh Promosi Penjualan Dan 

Potongan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Di Toserba Borobudur 

Kediri (Studi Kasus Produk Kecantikan Wardah).” 
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No. Peneliti  
Judul 

Penelitian 

Jenis dan Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

4. Giyats Rif’at 

Afifi 

Jurnal 

Promosi 

(Jurnal 

Pendidikan 

Ekonomi 

UM Metro) 

– Vol. 8 No. 

1, 2020. 

e-ISSN: 

2442-9449 

Pengaruh 

Promosi 

Penjualan 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Produk 

Narapidan

a Lembaga 

Pemasyara

katan 

Kelas I 

Cirebon 

(Pas Mart) 

Jenis penelitian ini 

adalah penelitian 

deskriptif/survey 

dengan pendekatan 

kuantitatif. 

Sampel dalam 

penelitian ini 

berjumlah 51 

responden, yang 

dikumpulkan dengan 

teknik accidental 

sampling. 

Dalam penelitian ini, 

data diperoleh 

melalui penyebaran 

angket/kuesioner. 

Analisis data dalam 

penelitian ini 

menggunakan rumus 

regresi linier 

sederhana yang 

diolah menggunakan 

program SPSS 23. 

Terdapat hubungan 

dan juga  pengaruh 

yang positif serta 

signifikan antara 

promosi penjualan 

dengan keputusan 

pembelian, yang 

dibuktikan dengan 

nilai pearson 

correlation sebesar 

0,562 dan juga hasil 

koefisien regresi 

variabel promosi 

penjualan sebesar 

0,585. Pengaruh ini 

juga diperkuat oleh 

nilai thitung yang 

dihasilkan dalam 

penelitian ini lebih 

besar dari nilai ttabel 

yang telah 

ditentukan, yaitu 

4,761 > 0,679 

dengan α < 0,05.28 

5. Nurul 

Qomariah 

eJournal 

Administrasi 

Bisnis – Vol. 

8 No. 1, 

2020. 

ISSN: 2355-

5408 

Pengaruh 

Word of 

Mouth dan 

Brand 

Image 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

pada  

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif dengan 

jenis penelitian 

deskriptif dan 

korelasional. 

Teknik pengambilan 

sampel dilakukan 

dengan metode 

simple random 

sampling dengan 

melakukan 

wawancara dan 

membagikan angket 

Secara simultan, 

terdapat pengaruh 

yang cukup rendah 

namun bisa 

dikatakan signifikan 

antara variabel 

word of mouth dan 

brand image 

terhadap keputusan 

pembelian 

konsumen yang 

dibuktikan dengan 

nilai koefisien 

korelasi (R) sebesar 

59,0% dan 

                                                           
28 Afifi, “Pengaruh Promosi Penjualan Terhadap Keputusan Pembelian Produk 

Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon (Pas Mart),” 9–17. 
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No. Peneliti  
Judul 

Penelitian 

Jenis dan Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

5. Nurul 

Qomariah 

eJournal 

Administrasi 

Bisnis – Vol. 

8 No. 1, 

2020. 

ISSN: 2355-

5408 

Restoran 

Running 

Korean 

Street 

Food di 

Mall Plaza 

Mulia 

Samarinda 

kepada 100 

responden. 

Teknik analisis data 

yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah 

regresi linier 

berganda yang diolah 

dengan program 

SPSS 25. 

nilai koefisien 

determinasi (R2) 

sebesar 34,8%. 

Namun secara 

parsial, variabel 

word of mouth tidak 

berpengaruh secara 

positif dan 

signifikan terhadap 

keputusan 

pembelian yang 

dibuktikan dengan 

nilai thitung = 1,278 < 

ttabel = 1,661 dan α > 

0,05 (0,204 > 0,05). 

Sedangkan variabel 

brand image 

memiliki pengaruh 

yang sangat positif 

dan signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian, karena 

nilai thitung yang 

diperoleh jauh 

melebihi nilai ttabel, 

yaitu 4,889 > 1,661 

dengan nilai 

signifikansi 0,000 < 

 = 0,05.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Nurul Qomariah, “Pengaruh Word of Mouth Dan Brand Image Terhadap 

Keputusan Pembelian Pada Restoran Running Korean Street Food Di Mall Plaza Mulia 

Samarinda,” Jurnal Administrasi Bisnis Fisipol Unmul 8, no. 1 (2020): 35–45, http://e-

journals.unmul.ac.id/index.php/jadbis/article/view/3153. 
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Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu yang Bersumber dari Jurnal Internasional 

 

No. Peneliti  
Judul 

Penelitian 

Jenis dan Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. Ibrahim 

Ofosu-

Boateng 

Journal pf 

Marketing 

Management 

– Vol. 8 

No.1, June 

2020. 

eISSN: 

2333-6099 

Influence 

of 

Consumer 

Sales 

Promotion 

on 

Consumers

’ 

Purchasin

g Behavior 

of The 

Retailing 

of 

Consumer 

Goods in 

Tema, 

Ghana 

This type of research is 

a quantitative study 

that adopts a cross-

sectional survey, 

because the data is sent 

and retrieved from 

respondents within a 

certain period of time. 

The sample in this 

study is a type of  non-

probability sampling 

with convenience 

sampling technique to 

select 220 respondents. 

The main data source 

for this study was a 

field survey, by 

distributing a closed 

structure questionnaire 

as well as interviews. 

All information 

received from the 

respondents via the 

data collection 

instrument was 

entered, coded, and 

analyzed with SPSS 20. 

The findings of the 

study showed a 

significant 

relationship 

between consumer 

sales promotion 

and consumers’ 

purchasing 

behavior. The 

study further 

revealed that 

price discounts 

ranked first, extra 

pack (buy-one-

get-one-free) 

ranked second, 

coupons ranked 

third, free sample 

ranked fourth, and 

contest and 

sweepstakes 

ranked fifth as the 

type of consumer 

sales promotion 

strategies 

employed by 

retailers retailing 

consumer goods 

in Tema, Ghana.30 

2. Hawa Jallow 

& Omkar 

Dastane 

 

Effect of 

Sales 

Promotion 

Schemes 

on  

This type of research is 

a quantitative study 

using a combination of 

explanatory and   

The findings of the 

study reveal thal 

all indipendent 

sales promotion  

                                                           
30 Ibrahim Ofosu-Boateng, “Influence of Consumer Sales Promotion on 

Consumers’ Purchasing Behaviour of the Retailing of Consumer Goods in Tema, 

Ghana,” Journal of Marketing Management (JMM) 8, no. 1 (2020): 24–36, 

https://doi.org/10.15640/jmm.v8n1a4. 



25 

 

 

No. Peneliti  
Judul 

Penelitian 

Jenis dan Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

2. Management 

& Marketing 

– Vol. XIV 

No. 2, 2016. 

Purchase 

Quantity: 

A Study of 

Malaysian 

Consumers 

descriptive research 

designs. 

The sampling 

technique used in this 

study was convienence 

sampling, so that the 

sample taken was 150 

respondents. 

Data collection from 

respondents was 

carried out by 

distributing self-

administered 

questionnaires. 

The data that has been 

collected, then 

analyzed using 

correlation and 

regression analysis 

processed in the SPSS 

program. 

variables 

influences 

purchase quantity 

positively and 

significantly, 

while free samples 

and price 

discounts are 

most influential 

factors for 

Malaysian 

market.31 

3. Cleon Oguya 

K’ombwayo 

& Mike A. 

Iravo 

 

The 

Influence 

of 

Consumer 

Sales 

Promotion 

on Buying 

Behavior 

of Three-

Wheeled 

Vehicles in  

This type of research is 

a quantitative study 

with simple random 

sampling techniques to 

select 100 

respondents.. 

This study used a 

descriptive survey 

research design. 

 

The results of this 

study indicate that 

there is a positive 

significant 

relation between 

sales promotional 

tools and 

consumer buying 

behavior.32 

                                                           
31 Hawa Jallow and Omkar Dastane, “Effect of Sales Promotion Schemes on 

Purchase Quantity: A Study of Malaysian Consumers,” Management and Marketing 

Journal XIV, no. 2 (2016): 299–320, https://ssrn.com/abstract=2877832. 
32 Cleon Oguya K’ombwayo and Mike A. Iravo, “The Influence of Consumer 

Sales Promotion on Buying Behavior of Three-Wheeled Vehicles in Nairobi County,” 

International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP) 8, no. 11 (2018): 

459–74, https://doi.org/10.29322/ijsrp.8.11.2018.p8350. 
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No. Peneliti  
Judul 

Penelitian 

Jenis dan Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

3. International 

Journal of 

Scientific 

and 

Research 

Publivations 

– Vol. 8, No. 

11, 2018. 

ISSN: 2250-

3153 

Nairobi 

Country 

The data used in this 

study are primary data 

collected using close 

and open ended 

quetionnaires, which 

are self-adminitered. 

This study uses the 

SPSS program to 

analyze the data that 

has been collected. 

 

4. Md. Manik 

Hossain, 

Saiful Kabir, 

& Rezwanul 

Islam Rezvi 

European 

Journal of 

Business and 

Management 

– Vol. 9 No. 

12, 2017. 

eISSN: 

2222-2839 

Influence 

of Word of 

Mouth on 

Consumer 

Buying 

Decision: 

Evidence 

from 

Banglades

h Market 

This type of research is 

a quantitative study. 

The research used 

primary and secondary 

data for analysis. In 

primary data, data is 

obtained by 

distributing 

questionnaires to 500 

respondents who are 

determined by random 

sampling technique. 

This study uses 

Microsoft Excel to 

analyze the collected 

data 

The results of this 

study indicate that 

word of mouth has 

a positive and 

significant impact 

on consumer 

buying decisions. 

This research also 

show that word of 

mouth is built by 

trust and loyalty.33 

5. Nur A’mirah 

Hassan 

Basri,  

Effect of 

Word of 

Mouth 

Communic

ation on 

Consumer  

This type of research is 

a quantitative study 

that uses Purposive 

sampling technique to 

determine the number 

of samples to be used. 

 

The result of this 

research showed 

that the 

independent 

variables had a 

significant 

positive 

relationship with 

                                                           
33 Md. Manik Hossain, Saiful Kabir, and Rezwanul Islam Rezvi, “Influence of 

Word of Mouth on Consumer Buying Decision : Evidence from Bangladesh Market,” 

European Journal of Business and Management 9, no. 12 (2017): 38–45, 

https://www.iiste.org/Journals/index.php/EJBM/article/view/36408. 
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No. Peneliti  
Judul 

Penelitian 

Jenis dan Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

5. Roslina 

Ahmad, Faiz 

I. Anuar, & 

Khairul 

Azam Ismail 

Procedia – 

Social and 

Behavioral 

Sciences, 

Vol. 222, 

2016. 

Purchase 

Decision : 

Malay 

upscale 

restaurant 

This research is 

conducted using both 

primary and secondary 

data. 

The data in this study 

were obtained and 

collected through self-

administered 

questionnaire to 300 

respondents. 

This study uses 

multiple regression 

analysis to analyze the 

data among the 

attributes. 

consumer 

purchasing 

decisions. 

This research also 

showed that the 

quality of the 

physical 

environment is the 

most important 

factor that 

influencing 

consumer to 

dining at Malay 

upscale restaurant 

and the least 

important factor is 

food quality.34 

 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa memang 

terdapat beberapa persamaan dan juga perbedaan antara 

penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan kali ini. Adapun persamaannya terletak pada 

objek yang digunakan dalam penelitian tersebut, yang 

terdiri dari variabel independen (X) ataupun variabel 

dependennya (Y). Persamaan dari keseluruhan penelitian 

yang sudah dipaparkan di atas dengan penelitian yang baru 

akan dilakukan ini juga terletak pada jenis penelitian yang 

digunakan, yaitu penelitian kuantitatif dengan metode 

serta penggunaan alat penguji dan analisis data yang 

hampir serupa antara satu dengan yang lainnya.  

 

                                                           
34 Nur A’mirah Hassan Basri et al., “Effect of Word of Mouth Communication 

on Consumer Purchase Decision: Malay Upscale Restaurant,” Procedia - Social and 

Behavioral Sciences 222 (2016): 324–31, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.175. 
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Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian 

yang akan dilakukan ini dengan penelitian sebelumnya 

terdiri dari subjek, objek, serta segmentasi penelitian yang 

dipilih dan diambil oleh setiap peneliti untuk kemudian 

dijadikan sampel/responden. Jika subjek yang diambil 

oleh peneliti untuk penelitian kali ini adalah setiap 

konsumen wanita dengan rentang usia 18-21 tahun yang 

sudah pernah menggunakan produk kecantikan merek 

“Pond’s,” maka berbeda dengan subjek, objek maupun 

segmentasi penelitian yang diambil oleh peneliti 

sebelumnya, meskipun variabel penelitian yang dipakai 

hampir serupa. Perbedaan lainnya juga terletak pada 

variabel dependen lainnya yang dipakai oleh peneliti 

terdahulu, namun tidak dipakai dalam penelitian ini. 

 

Jika dilihat dari data yang sudah dipaparkan di atas, 

terdapat beberapa hasil yang tidak sama antara penelitian 

yang satu dengan penelitian lainnya. Hal ini menandakan 

bahwa tidak semua penelitian dengan penggunaan variabel 

yang hampir serupa, baik itu variabel bebas ataupun 

terikatnya akan menghasilkan kesimpulan yang sama. 

Contohnya pada penelitian yang dilakukan oleh Anggun 

Prabarini, Budi Heryanto, dan Puji Astuti yang 

memberikan kesimpulan bahwa jika setiap variabel diuji 

secara bersamaan memang terdapat pengaruh yang positif 

dan signifikan antara promosi penjualan dan potongan 

harga terhadap keputusan pembelian konsumen. Namun 

jika diuji secara parsial, hasilnya mengindikasikan bahwa 

variabel promosi penjualan tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul 

Qomariah yang menyimpulkan bahwa secara parsial, 

variabel word of mouth tidak berpengaruh  positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian, meskipun 

memang jika diuji secara simultan, masih terdapat 

pengaruh yang cukup rendah namun bisa dikatakan 
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signifikan antara variabel word of mouth dan brand image 

terhadap keputusan pembelian konsumen.  

 

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim 

Ofosu-Boateng juga menunjukan hasil bahwa meskipun 

secara keseluruhan semua alat promosi penjualan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku 

pembelian konsumen, namun jika diuji secara parsial, 

maka pengaruh dari tiap variabelnya akan berbeda-beda. 

Contohnya untuk variabel free sample yang berada di 

urutan ke-4 untuk alat promosi penjualan yang mampu 

mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. 

Berdasarkan hasil penelitian yang tidak konsisten antara 

satu dengan yang lainnya inilah, peneliti semakin tertarik 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna mencari tahu 

pengaruh antara variabel word of mouth dan free sample 

terhadap keputusan pembelian konsumen. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagian Awal 

Bagian awal pada penulisan tugas akhir ini terdiri dari 

sampul depan, halaman sampul bagian dalam, abstrak, 

surat pernyataan orisinalitas, persetujuan pembimbing, 

pengesahan, motto, persembahan, riwayat hidup, kata 

pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar 

lampiran. 

2. Bagian Subtansi (Inti) 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang penegasan judul, latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
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kajian penelitian terdahulu yang relevan, serta sistematika 

penulisan tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS 

Bab ini menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam 

penelitian (manajemen pemasaran, word of mouth, 

promosi, perilaku konsumen, dan keputusan pembelian) 

serta pengajuan hipotesis . 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang waktu dan tempat penelitian, 

pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel, dan 

teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, 

instrumen penelitian, serta alat uji data yang terdiri dari uji 

validitas dan reliabilitas data, uji prasarat analisis, dan juga 

uji hipotesis. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi data serta 

pembahasan hasil penelitian dan analisis. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang beberapa simpulan dan 

rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti. 

3. Bagian Akhir 

Bagian ini merupakan langkah terakhir dari penulisan 

tugas akhir yang berisikan daftar rujukan yang telah 

digunakan peneliti untuk melakukan penelitian beserta 

lampiran yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir 

ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Teori yang Digunakan 

1. Perilaku Konsumen 

a. Pengertian Perilaku Konsumen 

Dalam membuat suatu keputusan pembelian, 

pastinya tidak akan pernah terlepas dari perilaku 

konsumen itu sendiri. Kotler menyatakan bahwa 

perilaku konsumen merupakan suatu studi tentang 

bagaimana individu, kelompok, dan organisasi 

memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana 

suatu barang, jasa, ide, atau pengalaman dapat 

memuaskan kebutuhan serta keinginan mereka. 

Sedangkan, menurut The American Marketing 

Association (Asosiasi Pemasaran Amerika), perilaku 

konsumen adalah suatu interaksi yang dinamis antara 

perasaan, kognisi, perilaku dan lingkungan, di mana 

individu melakukan kegiatan pertukaran dalam 

berbagai aspek di dalam kehidupan mereka.35 Perilaku 

konsumen (consumer behavior) juga dapat diartikan 

sebagai kegiatan individu yang secara langsung terlibat 

dalam mendapatkan dan mempergunakan barang atau 

jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan 

keputusan pada persiapan dan menentukan kegiatan-

kegiatan tertentu.36 

Dalam arti lainnya, perilaku konsumen juga 

didefinisikan sebagai suatu tindakan langsung yang 

dilakukan oleh konsumen untuk mendapatkan, 

mengonsumsi, dan menghabiskan produk ataupun jasa, 

termasuk proses keputusan yang mendahului dan 

mengikuti tindakan tersebut. Perilaku yang dilakukan 

                                                           
35 Tatik Suryani, Perilaku Konsumen Di Era Internet: Implikasinya Pada 

Strategi Pemasaran, Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 5. 
36 Danang Sunyoto, Teori, Kuesioner & Analisis Data Untuk Pemasaran Dan 

Perilaku Konsumen, Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 66. 



32 

 

 

atau dimunculkan antar konsumen tentunya akan 

berbeda dan beragam, hal ini tergantung pada kondisi 

konsumen itu sendiri, situasi, dan juga kondisi internal 

maupun eksternal yang mempengaruhinya.37  

Para konsumen biasanya akan berusaha 

memaksimalkan kepuasannya selama kemampuan 

finansial yang mereka miliki memungkinkan. Pada 

dasarnya, mereka juga memiliki pengetahuan untuk 

mengatur, menukar, menggunakan, menilai, dan 

mencari alternatif produk lainnya yang mereka anggap 

dapat memuaskan kebutuhan mereka.38 

b. Karakteristik Konsumen 

Karakteristik konsumen merupakan ciri individu 

yang dapat menentukan sikap seseorang dan juga 

berperan sebagai penentu nilai dan pengambilan 

keputusan. Menurut Sumarwan, karakteristik 

konsumen meliputi pengetahuan dan pengalaman, 

kepribadian, serta karakteristik demografi konsumen 

yang kemudian dapat dibagi lagi atas dasar usia, 

pendidikan dan pekerjaan, lokasi geografik, 

pendapatan, dan juga kelas sosial.39  

Karakteristik konsumen ini biasanya akan 

mempengaruhi konsumen dalam menentukan 

keputusan pembelian terhadap suatu produk atau jasa. 

Hal tersebut dapat terjadi karena pada setiap 

karakteristik konsumen memiliki pengaruhnya 

tersendiri terhadap penentuan keputusan pembelian, 

                                                           
37 Suryani, Perilaku Konsumen Di Era Internet: Implikasinya Pada Strategi 

Pemasaran, 5. 
38 Erlina Rufaidah, Ilmu Ekonomi, Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 

36. 
39 Asrizal Efendy Nasution, Linzzy Pratami Putri, and Muhammad Taufik 

Lesmana, “Analisis Pengaruh Harga, Promosi, Kepercayaan Dan Karakteristik 

Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada 212 Mart Di Kota Medan,” 

Proseding Seminar Nasional Kewirausahaan 1, no. 1 (2019): 168, 

https://doi.org/https://doi.org/10.30596/snk.v1i1.3594. 
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contohnya seperti jika seorang konsumen sudah 

memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak 

terhadap suatu produk atau jasa, mereka mungkin tidak 

akan termotivasi untuk mencari informasi lagi, karena 

mereka sudah merasa cukup untuk menentukan 

keputusan hanya dengan berdasarkan pengalamannya 

saja. Berbeda dengan seorang konsumen yang 

memiliki kepribadian sebagai seseorang yang gemar 

mencari informasi ataupun memiliki minat tinggi 

terhadap hal-hal yang baru, maka mereka pasti akan 

meluangkan waktu yang dimiliki untuk mencari lebih 

banyak informasi dan memastikannya sebelum 

menentukan sebuah keputusan. 

Menurut Kotler, keputusan konsumen dalam 

melakukan pembelian terhadap suatu produk atau jasa 

tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik diri mereka 

saja, melainkan juga dapat dipengaruhi oleh 

rangsangan atau stimulus lain yang mencakup produk, 

harga, tempat, dan segala bentuk promosi yang 

diberikan.40 Berdasarkan hal tersebut, maka secara 

sempit karakteristik konsumen dalam memilih produk 

dapat dipengaruhi oleh 3 faktor mendasar, yaitu: 

1) Konsumen Individual 

Pilihan untuk membeli suatu produk dengan 

merek tertentu dipengaruhi oleh hal-hal yang ada 

pada diri konsumen. Kebutuhan persepsi terhadap 

karakteristik merek, sikap, kondisi demografis, 

gaya hidup dan karakteristik kepribadian individu 

akan mempengaruhi pilihan individu tersebut 

terhadap berbagai alternatif merek yang tersedia. 

 

                                                           
40 A. Evi Safitri, “Karakteristik Perilaku Konsumen Dalam Keputusan 

Pembelian Mobil (Studi Kasus Pada PT. Hadji Kalla Cabang Gowa” (Universitas 

Negeri Makasar, 2019), 22. 
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2) Lingkungan yang Mempengaruhi Konsumen 

Pilihan-pilihan konsumen terhadap merek 

dipengaruhi oleh lingkungan yang mengitarinya. 

Ketika seorang konsumen melakukan pembelian 

terhadap suatu merek produk, mungkin didasari 

oleh banyak pertimbangan, salah satunya karena 

ajakan atau masukan dari orang lain, sehingga 

mereka akhirnya terbujuk. 

3) Stimulus Pemasaran atau Strategi Pemasaran 

Dalam poin ini, setiap perusahaan berusaha 

untuk mempengaruhi konsumen dengan 

menggunakan stimuli-stimuli pemasaran, seperti 

promosi berupa iklan dan sejenisnya, agar 

konsumen bersedia memilih produk yang 

ditawarkan tersebut.41 

  

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku 

Konsumen 

1) Faktor Budaya 

a) Sub-budaya 

Masing-masing budaya terdiri dari sub-

budaya yang lebih kecil, yang menampakkan 

lebih banyak identifikasi/ciri-ciri dan 

sosialisasi khusus bagi para anggotanya. Sub-

budaya mencakup kebangsaan, agama, 

kelompok ras dan wilayah geografis.42 

 

b) Kelas Sosial 

Dalam masyarakat terdapat stratifikasi 

sosial. Stratifikasi lebih sering ditemukan 

dalam bentuk kelas sosial yang merupakan 

pembagian masyarakat yang relatif homogen 

                                                           
41 Sunyoto, Teori, Kuesioner & Analisis Data Untuk Pemasaran Dan Perilaku 

Konsumen, 66–67. 
42 Muhammad Fajar Laksana, Praktis Memahami Manajemen Pemasaran, 

Pertama (Jawa Barat: Khalifah Mediatama, 2019), 21. 
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dan permanen, yang tersusun secara hierarkis 

dan memiliki anggota dengan nilai, minat, dan 

perilaku yang serupa.43 

 

2) Faktor Sosial 

a) Kelompok Acuan 

Kelompok acuan terdiri dari semua 

kelompok yang memiliki pengaruh langsung 

(tatap muka) atau tidak langsung terhadap 

sikap atau perilaku seorang tersebut. 

Kelompok yang memiliki pengaruh langsung 

terhadap seseorang dinamakan kelompok 

keanggotaan atau membership group. 

Kelompok keanggotaan ini terdiri dari dua 

yaitu kelompok primer dan sekunder.44 

 

b) Keluarga 

Keluarga merupakan organisasi 

pembelian konsumen yang paling penting 

dalam masyarakat, dan para anggota keluarga 

menjadi kelompok acuan primer yang paling 

berpengaruh terhadap pembelian.45 

 

c) Peran dan Status 

Seseorang berpatisipasi ke dalam banyak 

kelompok sepanjang hidupnya, seperti 

keluarga, klub, dan organisasi. Kedudukan 

orang itu di masing-masing kelompok dapat 

ditentukan berdasarkan peran dan statusnya. 

Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan 

dilakukan oleh seseorang. Kemudian, setiap 

peran yang dimainkan oleh seseorang akan 

memberikan status sosial. Maka dari itu, orang-

                                                           
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Ibid., 22. 
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orang akan memilih produk yang dapat 

mengkomunikasikan peran dan status sosial 

mereka di masyarakat.46 

 

3) Faktor Pribadi 

a) Usia dan Tahap Siklus Hidup 

Usia dan tahapan siklus hidup akan 

mempengaruhi apa yang dibeli dan bagaimana 

mereka melakukan pembelian akan suatu 

produk.47 Maksudnya adalah, setiap keputusan 

pembelian yang diambil oleh seseorang dalam 

membeli suatu produk ditentukan sesuai fase 

usia mereka masing-masing. 

 

b) Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi 

Pekerjaan dan keadaan ekonomi 

seseorang juga akan mempengaruhi pilihan 

serta pola konsumsi seseorang dalam 

menentukan produk seperti apa yang akan 

mereka beli. Pilihan seseorang saat membeli 

suatu produk biasanya sangat dipengaruhi oleh 

keadaan ekonomi atau finansialnya yang 

bersumber dari pekerjaan yang dimilikinya.48 

 

c) Gaya Hidup dan Nilai 

Gaya hidup (lifestyle) adalah pola hidup 

seseorang yang dapat tercermin dalam 

aktivitas, minat dan pendapatnya terhadap 

sesuatu. Gaya hidup seseorang biasanya akan 

mempengaruhi setiap perilakunya, khususnya 

dalam kaitan dengan pilihan produk yang 

                                                           
46 Ibid. 
47 Suharno and Yudi Sutarso, Marketing in Practice, Pertama (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2010), 88. 
48 Ibid., 89. 
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mereka inginkan agar sesuai dengan gaya 

hidup yang dipilih.49  

 

d) Kepribadian dan Konsep Diri 

Kepribadian adalah ciri bawaan psikologi 

manusia yang dapat menghasilkan tanggapan 

untuk bertingkah laku yang relatif konsisten 

dan bertahan lama terhadap rangsangan 

lingkungannya. Kepribadian biasanya 

mencakup kebiasaan, sikap dan ciri-ciri sifat 

dan watak yang khusus yang menentukan 

perbedaan perilaku dari tiap individu. 

Sedangkan konsep diri merupakan hal yang 

mempengaruhi setiap perilaku konsumen 

dalam bertindak, termasuk dalam melakukan 

pembelian.50 

 

4) Faktor Psikologis 

a) Motivasi 

Motivasi adalah dorongan yang ada dalam 

diri seseorang untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu. Setiap orang akan 

melakukan sesuatu berdasarkan dorongan-

dorongan tersebut, termasuk dalam memenuhi 

segala kebutuhannya. Kebutuhan tersebutlah 

yang akan menjadi motif untuk bertindak dan 

mencapai suatu tujuan.51 

 

b) Persepsi 

Menurut Kotler, persepsi adalah proses 

yang digunakan oleh seorang individu untuk 

memilih, mengorganisasikan, dan 

                                                           
49 Ibid. 
50 Sunyoto, Teori, Kuesioner & Analisis Data Untuk Pemasaran Dan Perilaku 

Konsumen, 76. 
51 Suharno and Sutarso, Marketing in Practice, 90. 
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menginterprestasikan masukan informasi 

untuk menciptakan gambaran dunia yang 

berarti dari lingkungan sekitarnya.52 

 

c) Pembelajaran 

Pembelajaran meliputi perubahan dalam 

perilaku seseorang yang timbul dari 

pengalaman yang bersifat tetap dan fleksibel. 

Sebagian besar perilaku manusia yang 

ditunjukkan dalam kehidupannnya adalah hasil 

dari belajar.53 

 

d) Keyakinan dan Sikap 

Keyakinan menurut Kotler adalah 

gambaran pemikiran yang dianut seseorang 

tentang gambaran sesuatu. Keyakinan 

seseorang tentang produk atau merek 

mempengaruhi keputusan pembelian mereka. 

Sementara, sikap adalah evaluasi, perasaan, 

emosi, dan kecenderungan tindakan yang 

menguntungkan atau tidak menguntungkan 

dan bertahan lama pada seseorang terhadap 

obyek atau gagasan tertentu.54 

 

d. Konsep Perilaku Konsumen dalam Perspektif 

Etika Konsumsi Islam 

Dalam Islam, perilaku seseorang dalam bertindak 

sudah diatur sebagaimana mestinya, termasuk perilaku 

seseorang dalam melakukan tindakan konsumsi. Islam 

sendiri sudah memberikan arahan pada setiap manusia 

dalam hal mengonsumsi suatu produk yang sesuai 

dengan prinsip maupun kaidah syariah yang sudah 

                                                           
52 Sunyoto, Teori, Kuesioner & Analisis Data Untuk Pemasaran Dan Perilaku 

Konsumen, 76. 
53 Ibid. 
54 Ibid., 77. 
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ditetapkan. Beberapa hal yang mendasari perilaku 

seorang Muslim dalam berkonsumsi adalah berkaitan 

dengan urgensi, tujuan, dan etika konsumsi itu sendiri. 

Pada dasarnya, konsumsi memiliki urgensi yang sangat 

besar dalam setiap perekonomian, karena tidak ada 

satupun kehidupan di dunia ini yang tidak melakukan 

kegiatan konsumsi. Tujuan utama dari konsumsi 

menurut Islam adalah sebagai sarana penolong untuk 

beribadah kepada Allah SWT. Dalam melakukan 

setiap kegiatan konsumsi, seorang Muslim harus 

memperhatikan kebaikan (kehalalan) sesuatu yang 

akan mereka konsumsi.55  

Islam juga tidak melarang adanya aktivitas 

konsumsi, selama kegiatan tersebut tidak melibatkan 

hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT yang nantinya 

akan menimbulkan ke-mudharatan bagi dirinya sendiri 

ataupun orang di sekitarnya. Islam juga memberikan 

aturan kepada setiap umatnya untuk tidak berlaku 

boros (israf) atau menghamburkan harta tanpa guna 

(tabzir) dalam hal berkonsumsi. Mereka dituntut untuk 

mengonsumsi suatu barang atau jasa sesuai dengan 

kebutuhan yang mereka perlukan saja, tidak hanya 

didasarkan pada hawa nafsu semata karena pada 

dasarnya, semua hal yang diinginkan oleh manusia 

belum tentu baik bagi dirinya sendiri. Bahkan 

terkadang, segala hal yang mereka inginkan bukanlah 

sesuatu yang benar-benar mereka butuhkan. Oleh 

karena itu, Islam memberikan aturan atau nilai dasar 

yang menjadi pondasi bagi seorang Muslim dalam 

melakukan kegiatan konsumsi, antara lain: 

1) Keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan 

akhirat, prinsip ini akan mengarahkan seorang 

                                                           
55 Eka Sakti Habibullah, “Etika Konsumsi Dalam Islam,” Ad-Deenar: Jurnal 

Ekonomi Dan Bisnis Islam 1, no. 1 (2018): 99, 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/ad.v1i01.230. 
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konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk 

akhirat daripada dunia. Mengutamakan konsumsi 

untuk ibadah daripada konsumsi duniawi. Karena 

pada dasarnya, melakukan aktivitas konsumsi 

untuk ibadah merupakan future consumption, 

sedangkan konsumsi duniawi hanya sebatas 

present consumption saja. 

2) Konsep sukses dalam kehidupan seorang Muslim 

diukur dengan moral agama Islam, dan bukan 

dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin 

tinggi moralitas seseorang, maka akan semakin 

tinggi pula kesuksesan yang dicapai. Kebajikan, 

kebenaran dan ketaqwaan seorang Muslim kepada 

Allah merupakan kunci moralitas dalam Islam. 

Kebajikan dan kebenaran dapat dicapai dengan 

menerapkan perilaku yang baik dan bermanfaat 

bagi kehidupan, serta menjauhkan diri dari segala 

bentuk keburukan ataupun kejahatan.  

3) Kedudukan harta merupakan anugerah Allah dan 

bukan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat 

buruk, sehingga harus dijauhi secara berlebihan. 

Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan 

hidup, jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan 

benar karena mengharap ridho Allah, maka kelak 

akan digantikan dengan sesuatu yang berlipat 

ganda.56 

Adapun batasan-batasan yang sudah ditetapkan 

oleh Islam setiap Muslim dalam hal melakukan 

kegiatan konsumsi, antara lain sebagai berikut: 

a) Batasan pada Cara dan Sifat 

Pada dasarnya, perilaku seseorang dalam 

melakukan setiap tindakan sudah diatur dan 

memiliki batasannya masing-masing. Hal ini juga 

                                                           
56 Ibid., 91–92. 
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berarti bahwa seharusnya sebagai seorang muslim, 

kita harus mengetahui apa saja yang diperbolehkan 

atau dilarang oleh Islam untuk dilakukan, termasuk 

dalam hal mengonsumsi sesuatu. Islam sendiri 

sudah memberikan batasan pada setiap umatnya 

untuk menghindari mengonsumsi produk ataupun 

hal-hal yang haram hukumnya, seperti khamr, 

daging babi dan lain sebagainya. Seorang muslim 

diharuskan untuk selalu mengonsumsi makanan 

dan minuman yang membawa manfaat dan juga 

maslahah bagi dirinya sendiri ataupun orang-orang 

di sekitarnya, sehingga mereka jauh dari hal yang 

terkesan sia-sia dan juga perbuatan dosa, karena 

pada dasarnya membeli atau bahkan sampai 

mengonsumsi barang haram merupakan suatu 

perbuatan yang berlebihan dan juga melampaui 

batas.  

Selain itu, melakukan pemborosan pun juga 

dilarang Islam, walaupun jumlah yang 

dibelanjakan hanya sebesar satu dirham, karena 

hal-hal seperti ini dapat berujung pada hal yang 

sia-sia, ketika membeli suatu kebutuhan yang 

belum tentu benar-benar dibutuhkan. Batasan 

untuk tidak berlaku boros dalam melakukan 

sesuatu pada dasarnya sudah dijelaskan dalam QS. 

Al-Israa’ [17]: 27, yaitu: 

ۡيَط نُّ  َ َي ِطيِنِۖ َوََكَن ٱلش  َ رِيَن َكانُّوَٰٓاْ إِۡخَو َن ٱلش  ِ َبذ  َ ٱلۡمُّ  إِن 

وٗرا    ٧٢لَِرب ِهِۦ َكفُّ

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang 

pemboros itu adalah saudara syaitan dan syaitan 

itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. 

Al-Israa’ [17] : 27). 
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b) Batasan pada Kuantitas dan Ukuran 

Pada dasarnya Islam juga memberikan batasan 

bagi setiap umatnya untuk melakukan kegiatan 

konsumsi. Batasan itu diberikan pada setiap 

kuantitas dan ukuran konsumsi yang diperlukan 

bagi setiap manusia, yang mana dalam hal ini 

mereka dilarang untuk berlaku kikir dengan 

menahan harta yang dimilikinya dan Allah-pun 

juga melarang mereka untuk membelanjakan 

hartanya secara berlebih-lebihan. Jadi pada 

intinya, Islam menganjurkan bahawa dalam hal 

mengonsumsi sesuatu, belilah segala sesuatunya 

sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, jangan 

pula membelanjakan harta yang dimilikinya di luar 

kemampuan yang akan berujung pada ke-

mubadzir-an. Hal ini sesuai dengan firman Allah 

yang dijelaskan dalam QS. Al-Furqaan [25]: 67, 

yaitu:57 

واْ َوََكَن َبۡيَن  ُّۡسرِفُّواْ َولَۡم َيۡقتُّرُّ واْ لَۡم ي نَفقُّ
َ
َٰٓ أ  َوٱل َِذيَن إَِذا

 ٦٢َذ لَِك قََواٗما  

Artinya : “Dan (termasuk hamba-hamba 

Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang 

apabila membelanjakan (harta), mereka tidak 

berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara 

keduanya secara wajar.” (QS. Al-Furqaan [25]: 

67). 

 

 

                                                           
57 Ervina Rahayu, “Analisis Pengaruh Brand Image Dan Word of Mouth 

(WOM) Terhadap Keputusan Pembelian Produk Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi Pada Bakso Son Haji Sony I-X Bandar Lampung)” (Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung, 2016), 43–44, http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/1176. 
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2. Manajemen Pemasaran  

a. Pengertian Manajemen 

Menurut Richard L. Daft, manajemen 

(management) adalah suatu pencapaian berbagai 

tujuan organisasional secara efektif dan efisien melalui 

perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, dan 

pengendalian sumber daya organisasional.58 Griffin 

juga mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan 

pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran 

(goals) secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa 

setiap tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, 

sementara efisien berarti bahwa dalam melakukan 

setiap tugas selalu dilaksanakan secara benar, 

terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.59 

Pada dasarnya, manajemen sendiri memiliki tiga 

tugas pokok yang terdiri dari: 

1) Mempersiapkan rencana/strategi umum bagi 

perusahaan. 

2) Melaksanakan rencana tersebut. 

3) Mengadakan evaluasi, menganalisa dan 

mengawasi rencana tersebut dalam 

pelaksanaannya (untuk mengukur hasil dan 

penyimpangannya serta untuk mengendalikan 

setiap aktivitas perusahaan).60 

 

b. Pengertian Pemasaran  

Pemasaran didefinisikan sebagai suatu usaha 

ataupun upaya untuk memenuhi keinginan dan 

kebutuhan konsumen melalui penciptaan dan 

                                                           
58 Richard L. Daft, New Era of Management, 9th Edition - (Era Baru 

Manajemen, Buku I, Edisi 9, Terjemahan Tita Maria Kanita), ed. Ema Sri Suharsi 

(Jakarta: Salemba Empat, 2014), 6. 
59 Abdul Rahmat, Manajemen Humas Sekolah, Pertama (Yogyakarta: Media 

Akademi, 2016), 33. 
60 Ni Made Suriani, Entrepreneurs, Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 

28. 
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penjualan suatu produk, baik barang maupun jasa yang 

kemudian dibeli oleh mereka yang memiliki kebutuhan 

melalui proses pertukaran.61 Menurut Kotler, 

pemasaran (marketing) merupakan sebuah proses 

sosial atau kemasyarakatan di mana individu dan 

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan 

secara bebas mempertukarkan produk ataupun jasa 

yang bernilai dengan orang lain.62  

Sedangkan menurut Kotler dan Keller, manajemen 

pemasaran dapat diartikan sebagai suatu seni dan ilmu 

dalam memilih pasar sasaran, meraih, mem-

pertahankan, serta menumbuhkan pelanggan atau 

konsumen dengan menciptakan, menghantarkan, dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul.63 

c. Tujuan Pemasaran 

Tujuan dari pemasaran adalah untuk mengetahui 

dan memahami pelanggan dengan baik, sehingga 

produk dan jasa yang dipasarkan dapat memenuhi 

setiap kebutuhan konsumen sesuai dengan yang 

mereka perlukan, dan pada akhirnya produk ataupun 

jasa tersebut dapat terjual dengan sendirinya.64 Tujuan 

lain dari pemasaran adalah memastikan agar produk 

dan jasa yang ditawarkan dapat disukai, dibutuhkan, 

dan kemudian dibeli oleh konsumen, sehingga mampu 

                                                           
61 Dedi Purwana and Nurdin Hidayat, Studi Kelayakan Bisnis, Pertama (Depok: 

Rajawali Press, 2018), 69. 
62 Laksana, Praktis Memahami Manajemen Pemasaran, 2. 
63 Achmad Choiri Alfan, “Karakteristik Dan Psikologi Konsumen Terhadap 

Keputusan Pembelian Kembali Produk Melalui E-Commerce,” BALANCE: Economic, 

Business, Management and Accounting Journal 16, no. 1 (2019): 21–22, 

https://doi.org/10.30651/blc.v16i1.2452. 
64 Nurul Huda et al., Pemasaran Syariah: Teori Dan Aplikasi, Pertama (Depok: 

K E N C A N A, 2017), 7. 
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menciptakan nilai yang lebih tinggi untuk bersaing di 

pasar.65 

Pemasaran sendiri merupakan salah satu kegiatan 

dalam perekonomian yang membantu dalam hal 

menciptakan nilai ekonomi. Adanya nilai ekonomi 

yang tercipta akan menentukan harga dari setiap 

barang dan jasa yang ditawarkan. Faktor penting dalam 

menciptakan nilai tersebut adalah produksi, 

pemasaran, dan konsumsi. Dalam hal ini, pemasaran 

menjadi penghubung antara kegiatan produksi dan 

konsumsi.66 

d. Konsep Pemasaran dalam Perspektif Ekonomi 

Islam 

Secara definisi, pemasaran syariah atau pemasaran 

dalam Islam adalah penerapan suatu disiplin bisnis 

strategis yang dijalankan sesuai dengan nilai dan 

prinsip syariah atau berdasarkan konsep keislaman 

yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Menurut 

Hermawan Kartajaya, nilai inti dari pemasaran syariah 

adalah integritas dan transparasi, sehingga pemasar 

tidak boleh melakukan ataupun mengatakan hal-hal 

bohong mengenai produk yang mereka pasarkan dan 

setiap orang akan membeli produk tersebut karena 

memang butuh dan sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan yang mereka perlukan, bukan karena diskon 

yang ditawarkan atau sebatas iming-iming hadiah 

belaka.67 Hal ini sesuai dengan anjuran Allah yang 

dituliskan dalam QS. Al-Ahzab [33] : 70, yaitu: 

                                                           
65 Suriani, Entrepreneurs, 85. 
66 Nur Asnawi and Muhammad Asnan Fanani, Pemasaran Syariah: Teori, 

Filosofi, Dan Isu-Isu Kontemporer, Pertama (Depok: Rajawali Press, 2017), 107. 
67 M. Nur Rianto Al Arif, Dasar - Dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: 

ALFABETA, 2012), 20–21. 
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 ُّ َ َوقُّول َ واْ ٱّلل  َها ٱل َِذيَن َءاَمنُّواْ ٱت َقُّ ُّ ي 
َ
أ  ٢٧واْ قَۡوٗلا َسِديٗدا  َي َٰٓ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, 

bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah 

perkataan yang benar.” (QS. Al-Ahzab [33] : 70). 

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 

melakukan segala urusan, keadaan ataupun kegiatan, 

setiap manusia harus selalu mengeluarkan kata-kata 

yang lurus sesuai dengan kebenaran, bersih dari 

kedustaan dan juga kebatilan. Hal ini juga berlaku pada 

sistem pemasaran jika ditinjau berdasarkan perspektif 

Islam, yang harus selalu mengucapkan kebenaran 

dalam melakukan promosi untuk memasarkan 

produknya, sekaligus juga dalam sistem 

transaksionalnya yang harus bebas dari kebohongan 

yang semata-mata hanya untuk menarik minat calon 

konsumen dan justru nantinya akan berujung pada 

kekecewaan dan ketidakpuasan konsumen ketika 

mereka tahu yang sebenarnya. Ketika konsumen 

merasa kecewa, mereka akan meluapkan 

kekecawaannya dengan berbagai cara, salah satunya 

melalui komunikasi dari mulut ke mulut (word of 

mouth) untuk memprovokasi calon konsumennya 

berdasarkan pengalaman yang sudah mereka dapatkan. 

Maka dari itu, penting bagi setiap marketer dalam 

melaksanakan strategi komunikasi pemasaran untuk 

menerapkan prinsip dan karakter pemasaran yang 

sesuai dengan perspektif bisnis Islam, yaitu: 

1) Teistis (Rabbaniyyah) 

Teistis (rabbaniyah) merupakan salah satu ciri 

khas pemasaran berbasis syariah yang tidak 

terdapat pada pemasaran konvensional yang lebih 

dikenal sebagai sifat religius, yaitu sifat yang 

meyakini bahwa hukum-hukum syariah yang 

teistis atau yang bersifat ketuhanan ini adalah 
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hukum yang paling adil, paling sempurna, paling 

selaras dengan segala bentuk kebaikan, paling 

dapat mencegah segala bentuk kerusakan, paling 

mampu mewujudkan kebenaran, memusnahkan 

kebatilan dan menyebarluaskan kemaslahatan.68  

 

2) Etis (Akhlakiyyah)  

Etis (akhlakiyyah) merupakan salah satu 

karakteristik pemasaran berbasis syariah lainnya 

yang mengedepankan masalah akhlak (moral dan 

etika) dalam seluruh aspek kegiatan pemasaran, 

dimana nilai moral dan etika adalah nilai yang 

bersifat universal yang diajarkan oleh semua 

agama.69 

 

3) Realistis (Al-Waqi’yyah) 

Realistis (al-waqi’yyah) adalah konsep 

pemasaran berbasis syariah yang memiliki sifat 

fleksibel, dimana sifat tersebut biasanya lebih 

bersahabat, santun dan simpatik. Dengan kata lain, 

dalam melakukan segala aktivitas pemasaran, 

seseorang harus luwes, santun, tidak kaku dalam 

bersikap maupun bergaul.70 

 

4)  Humanitis (Al-Insaniyyah) 

Humanitis (al-insaniyyah) adalah salah satu 

bentuk karakterisik pemasaran berbasis syariah 

yang menyatakan bahwa adanya konsep “syariah” 

tersebut diciptakan agar derajat manusia dapat 

terangkat, sifat kemanusiannya dapat terjaga dan 

juga terpelihara serta sifat-sifat kemewahannya 

dapat terkekang dengan panduan ataupun aturan 

syariah. Sehingga nantinya mereka tidak menjadi 

                                                           
68 Ibid., 22. 
69 Ibid., 23. 
70 Ibid., 23–24. 
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manusia yang serakah yang menghalalkan segala 

cara untuk meraih keuntungan yang sebesar-

besarnya, karena pada dasarnya mereka sudah 

memiliki nilai syariah dalam dirinya sendiri, 

biasanya mampu untuk mengontrol dan 

menyeimbangkan hawa nafsunya.71  

 

3. Word of Mouth  

a. Pengertian Word of Mouth 

Word of mouth adalah suatu bentuk komunikasi 

dari mulut ke mulut mengenai pandangan atau 

penilaian seseorang terhadap suatu produk atau jasa, 

baik itu secara individu maupun kelompok dengan 

tujuan untuk memberikan informasi kepada pihak 

lainnya secara personal. Menurut Sernovitz, word of 

mouth marketing adalah suatu jenis baru dari bentuk 

pemasaran yang dapat dilakukan, dilacak, dan 

direncanakan. Sernovitz juga menyatakan bahwa word 

of mouth merupakan pembicaraan yang secara alami 

terjadi di antara orang-orang, dimana informasi yang 

disampaikan berasal dari pengalaman mereka sendiri.72  

Sedangkan Kotler dan Keller mendefinisikan word of 

mouth sebagai suatu kegiatan pemasaran yang 

dilakukan antar masyarakat melalui perantara orang ke 

orang baik itu secara lisan, tulisan, maupun lewat alat 

komunikasi elektronik yang terhubung internet yang 

didasari oleh pengalaman mereka ketika membeli atau 

menggunakan suatu produk atau jasa.73 

Word of mouth sendiri merupakan teknik promosi 

yang dilakukan secara C2C (Consumers-to-

                                                           
71 Ibid., 24. 
72 Putra Mahdiasukma and Achmad Fauzi, “Pengaruh Word of Mouth 

Marketing Terhadap Keputusan Pembelian (Survei Pada Coffee Toffee Cabang Kota 

Malang),” Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) 55, no. 3 (2018): 57, 

http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2303. 
73 Rusman Latief, Word of Mouth Communication - Penjualan Produk 

(Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2018), 16–17. 
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Consumers) dan dapat dikatakan sebagai satu-satunya 

metode promosi yang berasal dari pelanggan ke 

pelanggan, dan untuk pelanggan pula. Word of mouth 

menjadi salah satu strategi yang dapat dipercaya dan 

sangat efektif dalam mempengaruhi keputusan 

konsumen untuk menggunakan suatu produk atau jasa, 

karena penerapan word of mouth bermula dari 

pelanggan yang sudah pernah mengonsumsi dan 

menggunakan sebuah produk atau jasa, sehingga 

mereka memperoleh kepuasan dan kemudian 

merekomendasikan produk atau jasa tersebut kepada 

orang lain berdasarkan pengalamannya tersebut, yang 

mana secara tidak langsung juga dapat membangun 

rasa kepercayaan orang lain akan produk atau jasa 

tersebut.74  

Pada dasarnya, informasi yang diperoleh dari 

orang lain (teman, keluarga, tetangga) dianggap lebih 

bernilai, efektif, dan dapat dipercaya dibandingkan 

dengan informasi yang ditayangkan dalam iklan atau 

dibagikan dalam brosur. Hal ini menandakan bahwa 

informasi yang diberikan oleh orang terdekat dapat 

dipastikan kebenarannya, karena memang biasanya 

informasi tersebut didasarkan pada pengalaman 

pribadinya setelah menggunakan suatu produk 

tertentu. Penjelasan tersebut sesuai dengan pendapat 

Sernovitz yang menyatakan bahwa pelaksanaan word 

of mouth marketing cukup efektif dalam mem-

pengaruhi keputusan pembelian konsumen karena asal 

kepercayaannya datang dari seseorang yang tidak 

mendapatkan keuntungan dari rekomendasi yang telah 

mereka berikan terhadap orang lain. 

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa pengertian word of mouth secara umum 

                                                           
74 Ibid., 17–18. 
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merupakan suatu kegiatan yang memberikan informasi 

tentang penilaian atau pandangan seorang konsumen 

terhadap suatu produk barang dan jasa yang sudah 

digunakan kepada orang-orang terdekatnya, seperti 

apakah produk atau jasa tersebut “fit for consumption 

and purchase or not” untuk calon konsumen lainnya. 

b. Pengertian Electronic Word of Mouth (e-WOM) 

Electronic word of mouth merupakan bentuk baru 

dari pelaksanaan word of mouth marketing yang 

dipengaruhi oleh adanya perkembangan teknologi dan 

komunikasi. Electronic word of mouth disebut juga 

komunikasi dari mulut ke mulut yang dilakukan di 

dunia virtual melalui aplikasi percakapan atau forum 

daring antar konsumen (online), sehingga mereka 

dapat bertukar informasi atau ulasan tentang 

pengalaman pribadinya dalam menggunakan suatu 

produk atau jasa.75  

Pelaksanaan e-wom pada dasarnya tidak jauh 

berbeda dengan komunikasi mulut dari mulut secara 

konvensional, yang membedakan hanya terletak pada 

metode dan media penyampaian informasinya saja. 

Tahapan e-wom sendiri dapat terjadi jika variabel-

variabel yang menjadi tolak ukur pelaksanaannya 

dapat terpenuhi secara keseluruhan. Variabel tersebut 

terdiri dari intensitas, konten, pendapat positif dan 

negatif dari setiap konsumen yang terlibat.76 

 

c. Faktor-faktor Terjadinya Word of Mouth 

Pada dasarnya, setiap tindakan yang kita lakukan 

pasti memiliki faktor pendukung atau alasan untuk 

melakukannya, termasuk juga kegiatan ataupun 

                                                           
75 Dewi Indah Prastuti and Yuli Karyanti, “Pengaruh Electronic Word of Mouth 

Terhadap Keputusan Pembelian Tiket Kereta Api Daring,” Faktor Exacta 13, no. 3 

(2020): 177, https://doi.org/10.30998/faktorexacta.v13i3.7071. 
76 Ibid. 
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aktivitas setiap konsumen yang melakukan komunikasi 

mulut ke mulut (word of mouth). Sutisna sendiri 

menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

sebenarnya dapat dijadikan sebagai dasar motivasi atau 

alasan bagi setiap konsumen untuk membicarakan 

sebuah produk kepada calon konsumen lainnya, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Seorang konsumen merasa sangat terlibat dengan 

suatu produk atau jasa tertentu dan bermaksud 

membicarakan pengalaman yang mereka tersebut 

kepada orang lain, sehingga nantinya akan 

menimbulkan proses word of mouth. 

2) Seorang konsumen merasa mengetahui banyak 

informasi atas suatu produk atau jasa tertentu dan 

menggunakan interaksi secara langsung tersebut 

untuk membagikan informasi yang mereka miliki 

tersebut kepada orang lain. Untuk hal ini, word of 

mouth sendiri berperan sebagai alat yang 

digunakan untuk memberikan kesan kepada calon 

konsumen lainnya. 

3) Seorang konsumen mungkin memulai suatu 

percakapan dengan membahas suatu topik ataupun 

tema yang sedikit keluar dari pokok bahasan 

utama. Dalam hal ini, word of mouth dapat terjadi 

karena terdapat dorongan dalam diri seseorang 

yang mengatakan bahwa mereka harus melakukan 

hal tersebut agar orang lain tidak salah dalam 

memutuskan untuk membeli suatu produk atau 

jasa. 

4) Komunikasi word of mouth dianggap sebagai salah 

satu cara yang dapat mengurangi ketidakpastian 

akan suatu merek, hal ini dikarenakan ketika 

seseorang mulai mencari informasi mengenai 

suatu produk atau jasa tertentu, mereka akan mulai 

bertanya pada orang-orang di sekitarnya, baik itu 

keluarga, teman, tetangga, ataupun pihak lainnya. 
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Biasanya, informasi yang akan mereka peroleh 

sifatnya lebih kredibel dan dapat dipercaya, 

sehingga secara tidak langsung, adanya word of 

mouth ini juga sangat membantu sesorang 

konsumen untuk mengevaluasi merek yang 

sedemikian rupa sebelum membuat keputusan 

pembelian.77 

 

d. Manfaat Word of Mouth 

Menurut Hasan, terdapat beberapa manfaat 

penerapan strategi word of mouth yang digunakan 

sebagai sumber informasi yang mampu mempengaruhi 

keputusan pembelian, antara lain: 

1) Word of mouth merupakan salah satu sumber 

informasi yang independen dan jujur, dimana 

ketika suatu informasi datang dari orang terdekat, 

biasanya informasi tersebut sifatnya lebih dapat 

dipercaya, hal ini dikarenakan tidak adanya 

hubungan antara orang yang menyampaikan 

informasi dengan pihak/perusahaan yang 

mengeluarkan produk atau jasa tersebut. 

2) Word of mouth mampu memberikan respon atau 

jawaban jujur kepada pihak yang bertanya sesuai 

dengan yang mereka inginkan, dimana jawaban 

atau respon tersebut biasanya didasarkan pada 

pengalaman langsung si pengguna produk atau 

jasa tersebut. 

3) Word of mouth mampu menciptakan iklan secara 

informal untuk menarik minat calon konsumen 

terhadap suatu produk atau jasa tertentu. 

4) Penerapan strategi word of mouth tidak terbatas 

pada ruang atau kendala yang lainnya, contohnya 

                                                           
77 Joesyiana, “Pengaruh Word Of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen Pada Media Online Shop Shopee Di Pekanbaru (Survey Pada Mahasiswa 

Semester VII Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Islam Riau),” 73. 
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seperti ruang lingkup sosial, waktu, keluarga, dan 

hal lainnya, sehingga proses dari word of mouth 

dalam mempengaruhi konsumen akan terus 

berjalan.78  

 

e. Macam-macam Word of Mouth 

Menurut Sernovitz, pelaksanaan word of mouth 

terdiri dari dua jenis, antara lain: 

1) Organic word of mouth, merupakan jenis 

komunikasi yang terjadi secara alami, dimana 

pembicaraan bermula ketika seseorang merasa 

senang dan puas pada sebuah produk atau jasa, 

sehingga mereka memiliki hasrat alami untuk 

merekomendasikannya kepada orang lain. 

2) Amplified word of mouth, merupakan jenis 

komunikasi yang terjadi karena adanya campur 

tangan perusahaan, dimana pembicaraan mengenai 

suatu produk dimulai ketika perusahaan 

melakukan kampanye yang disengajakan untuk 

mendorong pelaksanaan word of mouth pada 

konsumen.79 

Sedangkan, menurut Hughes, bentuk dari 

penerapan komunikasi word of mouth dapat 

dikelompokkan menjadi dua macam, antara lain 

sebagai berikut: 

1) Word of mouth positif merupakan bentuk 

komunikasi yang bersifat positif yang bersumber 

dari mulut ke mulut yang dilakukan oleh 

konsumen satu ke konsumen lainnya untuk 

memberikan sebuah informasi mengenai suatu 

produk atau jasa tertentu berdasarkan pengalaman 

                                                           
78 Ibid., 75. 
79 Elvina Wahdiana, “Pengaruh Word of Mouth Terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen Pada Kartika Skin Care Beauty Clinique Jember” (Universitas 

Jember, 2018), 28. 
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yang mereka alami sendiri. Word of mouth positif 

biasanya akan terbentuk ketika seorang konsumen 

merasa puas jika produk dengan merek tertentu 

yang mereka gunakan mampu memberikan 

manfaat sesuai dengan yang mereka harapkan.  

2) Word of mouth negatif merupakan suatu proses 

interaksi yang sifatnya negatif dan biasanya 

bersumber dari mulut ke mulut yang didasarkan 

pada pengalaman negatif seseorang yang diperoleh 

ketika mereka menggunakan suatu produk atau 

jasa tertentu. Word of mouth jenis ini biasanya 

timbul ketika seorang konsumen merasa kecewa 

terhadap kinerja suatu produk atau jasa tertentu, 

karena tidak dapat memberikan manfaat sesuai 

yang diharapkan dan kemudian akan memberikan 

penilaian buruk atas produk atau jasa tersebut 

kepada orang lain.80 

 

f. Indikator Word of Mouth 

Menurut Sernovitz, terdapat lima dimensi atau 

indikator dasar untuk mengukur word of mouth yang 

dikenal dengan 5T, yaitu sebagai berikut: 

1) Talkers (Pembicara) merupakan konsumen yang 

telah mengonsumsi suatu produk dan biasa disebut 

juga sebagai influencer atau pihak yang 

merekomendasikan suatu produk ke orang lain 

berdasarkan pengalamannya. Talkers ini bisa 

termasuk siapa saja mulai dari teman, tetangga, 

keluarga, kerabat kerja, serta kerabat terdekat 

lainnya.  

2) Topics (Topik), dimensi ini merupakan kelanjutan 

dari indikator sebelumnya dan saling terkait 

                                                           
80 Joesyiana, “Pengaruh Word Of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen Pada Media Online Shop Shopee Di Pekanbaru (Survey Pada Mahasiswa 

Semester VII Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Islam Riau),” 75–76. 
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dengan apa yang dibicarakan oleh talkers. Topik 

ini biasanya berisi pesan yang berhubungan 

dengan apa yang ditawarkan oleh suatu merek. 

Seperti tawaran spesial, diskon, produk baru, atau 

pelayanan yang memuaskan. Topik yang baik ialah 

topik yang simpel, mudah dibawa, dan natural. 

Pada faktanya, seluruh kegiatan word of mouth 

memang bermula dari topik ringan yang 

menggairahkan untuk dibicarakan. 

3) Tools (Alat), setelah calon konsumen mengetahui 

informasi atau dari suatu produk, maka dibutuhkan 

alat untuk membantu pesan atau informasi tersebut 

dapat berjalan dengan sempurna. Alat ini biasanya 

membuat seseorang lebih mudah membicarakan 

atau menularkan produk atau jasa suatu 

perusahaan yang ada kepada orang lain. 

Contohnya seperti produk gratis (sampel), brosur, 

spanduk, iklan, dan lain sebagainya. 

4) Taking Part (Partisipasi), merupakan dimensi 

penghubung antara yang satu dengan yang 

lainnnya, di mana perusahaan ikut berpartisipasi 

dalam menanggapi respon pertanyaan mengenai 

produk atau jasa dari para calon konsumen dengan 

menjelaskan secara lebih rinci mengenai produk 

atau jasa tersebut. Biasanya perusahaan akan 

melakukan follow up kepada calon konsumennya 

melalui sarana yang tersedia, sehingga nantinya 

membantu mereka dalam mengambil keputusan.81 

 

g. Konsep Word of Mouth dalam Perspektif Ekonomi 

Islam 

Pada dasarnya, Islam sudah menetapkan dan 

mengatur etika bagi setiap umatnya dalam melakukan 

berbagai aktivitas dalam kehidupan mereka agar 

pelaksanaannya sesuai dengan kaidah dan juga prinsip 

                                                           
81 Wardhanie, Marketing, 114. 
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syariah yang sudah ada, begitu juga etika dalam 

melakukan akivitas konsumsi serta pelaksanaan 

komunikasi pemasaran seperti word of mouth.  

Dalam perspektif ekonomi Islam, komunikasi 

pemasaran melalui pengimplementasian word of 

mouth diperbolehkan, asalkan apa yang disampaikan 

tersebut merupakan kebenaran dan bukan merupakan 

kebohongan yang sengaja dibuat untuk menghasut 

orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT 

yang terdapat dalam QS. An-Nahl [16] : 116, yaitu: 

مُّ ٱۡلَكِذَب َه َذا َحَل ٞل  لِۡسنَتُّكُّ
َ
ُّواْ لَِما تَِصفُّ أ ول  َولَا َتقُّ

ونَ  َ ٱل َِذيَن َيۡفَترُّ ِ ٱۡلَكِذَبْۚ إِن  َ واْ َعلَى ٱّلل   َوَه َذا َحَراٞم ل َِتۡفَترُّ

وَن    ۡفلِحُّ ِ ٱۡلَكِذَب لَا يُّ َ  ٣٣٦َعلَى ٱّلل 

Artinya : “Dan janganlah kamu mengatakan 

terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara 

dusta "ini halal dan ini haram," untuk mengada-

adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya 

orang-orang yang mengada-adakan kebohongan 

terhadap Allah tidak akan beruntung.” (QS. An-Nahl 

[16] : 116). 

Dari ayat tersebut dapat diartikan bahwa Islam 

sendiri sudah melarang dengan keras seseorang untuk 

berkata dusta atau bohong dan mengada-ada. Apalagi 

jika harus mengatakan pernyataan bohong mengenai 

apa yang baik dan buruk, apa yang halal dan haram atas 

nama Allah. Secara tidak langsung ini menandakan 

bahwa sebenarnya word of mouth diperbolehkan dalam 

pelaksanaan bisnis Islam, asalkan apa yang 

disampaikan memanglah informasi yang sebenarnya 

dan sesuai dengan fakta yang ada, bukan hanya 
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kebohongan yang dilakukan untuk merugikan dan 

menjatuhkan eksistensi suatu produk atau jasa dari 

suatu perusahaan dengan niat sengaja. Selain itu, 

pengimplementasian aturan-aturan syariah pada setiap 

aktivitas, termasuk berbisnis sejatinya sudah ada sejak 

zaman Nabi Muhammad SAW yang diwujudkan 

melalui cerminan sifat-sifat terpujinya yaitu Shiddiq, 

Amanah, Tabligh, dan Fatanah.82 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa 

Islam juga telah mengatur etika antar makhluk hidup 

dalam melakukan aktivitas konsumsi. Sebelum 

melakukan aktivitas konsumsi, biasanya mereka 

terlebih dahulu akan mencari informasi mengenai 

suatu barang atau jasa yang akan dibelinya. Sebagai 

seorang Muslim yang memiliki aturan dalam 

melakukan berbagai hal, mereka harus teliti dalam 

mencari atau bahkan menerima informasi mengenai 

sesuatu. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya 

kesalahpahaman antara informasi yang kita cari 

dengan yang kita terima. Dalam hal ini, kita dituntut 

untuk bersikap tabayyun dalam menerima informasi 

mengenai suatu hal yang belum pasti kebenarannya. 

Sikap ini secara tidak sadar juga menganjurkan setiap 

umat Muslim untuk tidak mudah percaya begitu saja 

terhadap berita yang disampaikan, ada baiknya jika 

mereka selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam 

menerima atau bahkan menyampaikan sesuatu, 

sehingga nantinya informasi tersebut dapat diper-

tanggungjawabkan kebenarannya. Sikap dan prinsip 

ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Hujurat 

[49]: 6, yaitu:   

                                                           
82 Arif, Dasar - Dasar Pemasaran Bank Syariah, 25–28. 
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َها ٱل َِذيَن َءامَ  ُّ ي 
َ
أ نَي َٰٓ

َ
َنُّوَٰٓاْ أ ُۢ بِنََبإٖ َفَتبَي  ۡم فَاِسقُّ ََٰٓءكُّ  نُّوَٰٓاْ إِن َجا

واْ َعلَى  َما َفَعۡلتُّۡم َن ِدِميَن     ٦تُِّصيبُّواْ قَۡوَمُۢا بَِجَه لَةٖ َفتُّۡصبِحُّ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jika 

datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, 

maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak 

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa 

mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu 

menyesal atas perbuatanmu itu.” (QS. Al-Hujurat [49] 

: 6). 

4. Promosi 

a. Pengertian Promosi 

Promosi merupakan teknik yang dirancang untuk 

menjual produk. Promosi juga dapat diartikan sebagai 

suatu upaya yang dilakukan oleh suatu pihak untuk 

memperkenalkan dan menawarkan produk kepada 

konsumen. Teknik-teknik yang digunakan dalam 

promosi biasanya harus dapat menyampaikan 

kegunaan, ciri, dan manfaat dari suatu produk yang 

akan dipasarkan.83 Arti lain dari promosi adalah suatu 

bentuk komunikasi dari penjual dan pembeli yang 

berasal dari informasi yang tepat dan bertujuan untuk 

merubah sikap serta tingkah laku konsumen, dari yang 

sebelumnya tidak mengenal menjadi mengenal, 

sehingga nantinya konsumen tersebut akan menjadi 

pelanggan dan terus mengingat produk yang 

ditawarkan tersebut.84 

 

 

 

                                                           
83 Ricky W. Griffin and Ronald J. Ebert, Business, Eighth Edition - (Bisnis, 

Edisi Kedelapan, Terjemahan Sita Wardhani), ed. Wibi Hardani, Devri Barnadi, and 

Roy Priyatna Sitepu (Jakarta: Erlangga, 2007), 364. 
84 Laksana, Praktis Memahami Manajemen Pemasaran, 129. 
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b. Tujuan Promosi 

Dalam sistem pasar bebas, perusahaan 

menggunakan metode promosi untuk menyampaikan 

informasi tentang perusahaan dan produknya kepada 

konsumen dengan tujuan untuk mempengaruhi 

keputusan belanja/pembelian setiap konsumennya. 

Jika dilihat dari sudut pandang informasi, ada 4 hal 

yang menjadi tujuan dari promosi penjualan, yaitu: 

1) Membuat calon pelanggan sadar terhadap produk. 

2) Membuat mereka banyak mengetahui tentang 

produk. 

3) Membujuk mereka untuk menyukai produk. 

4) Membujuk mereka untuk membeli produk. 

Selain untuk menyediakan informasi mengenai 

sebuah produk, promosi juga dapat digunakan untuk 

memposisikan produk (positioning), menambah nilai 

tambah produk, dan mengendalikan volume penjualan. 

Penggunaan promosi penjualan yang sukses akan 

menciptakan pertukaran yang memuaskan kebutuhan 

kedua belah pihak, yang dalam hal ini merupakan 

pelanggan dan penjual, dimana pembeli akan 

mendapatkan produk yang menarik dan sesuai 

kebutuhan yang mereka perlukan, kemudian akan 

berpengaruh juga pada pendapatan lebih yang diterima 

oleh penjual sebagai pihak yang memiliki produk. 

Dengan kata lain, tujuan akhir dari adanya promosi 

adalah untuk meningkatkan penjualan yang nantinya 

akan berpengaruh pula terhadap pendapatan yang akan 

diterima oleh pihak/perusahaan yang memasarkan 

suatu produk tersebut.85 

 

 

                                                           
85 Ibid., 129–30. 
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c. Bauran Promosi 

Kotler dan Armstrong mendefinisikan bauran 

promosi sebagai kombinasi khusus dari berbagai alat 

promosi yang digunakan oleh perusahaan untuk 

mengkomunikasikan nilai pelanggan secara persuasif 

dan membangun hubungan dengan pelanggan. Bauran 

promosi terdiri dari lima, yaitu: 

1) Periklanan (Advertising)  

Menurut Tjiptono, iklan merupakan bentuk 

komunikasi tidak langsung (non pribadi) yang 

didasari pada informasi mengenai keunggulan atau 

keuntungan dari suatu produk, yang kemudian 

disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan 

rasa menyenangkan yang akan mengubah pikiran 

seseorang untuk melakukan pembelian. 

 

2) Penjualan Pribadi (Personal Selling) 

Personal selling adalah bentuk komunikasi 

langsung (face to face/tatap muka) antara pemasar 

dengan calon pembeli untuk mem-perkenalkan 

suatu produk dan membentuk pemahaman 

konsumen terhadap produk yang ditawarkan 

tersebut, sehingga mereka akan tertarik untuk 

mencoba dan kemudian membelinya. Tujuan dari 

bauran promosi jenis ini adalah mendorong setiap 

konsumen untuk melakukan pembelian segera 

maupun pembelian ulang (immediate and repeat 

sales) terhadap suatu produk atau jasa yang 

ditawarkan.86 

 

3) Hubungan Masyarakat (Public Relation) 

Kotler dan Amstrong mendefinisikan 

hubungan masyarakat sebagai upaya untuk 

membangun hubungan baik dengan berbagai 

                                                           
86 Muhammad Jaiz, Dasar-Dasar Periklanan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 

41. 
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masyarakat perusahaan dengan tujuan untuk 

memperoleh publisitas sesuai dengan yang 

perusahaan inginkan seperti membangun citra 

perusahaan yang baik, menghadapi rumor, cerita, 

dan/atau kejadian yang tidak menyenangkan.87 

 

4) Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

Pemasaran langsung dapat diartikan sebagai 

salah satu bentuk promosi yang menggunakan 

saluran langsung ke konsumen yang dituju untuk 

menjangkau dan mengirimkan suatu produk, baik 

itu berupa barang atau jasa kepada konsumen tanpa 

harus menggunakan perantara pemasaran.88 Pada 

dasarnya pemasaran langsung terdiri dari direct 

mail, mail order, direct response, direct selling, 

telemarketing, dan digital marketing. 

 

5) Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Menurut Kotler, promosi penjualan adalah 

salah satu bentuk kegiatan promosi atau persuasi 

langsung melalui penggunaan berbagai insentif 

yang dapat diatur dengan tujuan untuk merangsang 

konsumen melakukan pembelian produk dengan 

segera dan/atau meningkatkan jumlah barang yang 

akan dibeli.89 Dalam promosi penjualan, 

perusahaan biasanya menggunakan alat-alat 

promosi tertentu untuk menarik minat konsumen, 

mulai dari pemberian kupon undian berhadiah, 

paket harga, discount, sampai memberikan sampel 

                                                           
87 Lontoh, “Analisis Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Keputusan Pembelian 

Mobil Toyota Pada Pt. Hasjrat Abadi Manado Cabang Tendean,” 516–17. 
88 Yola Putri Ningsih and Shinta Wahyu Hati, “Pengaruh Bauran Promosi 

Terhadap Keputusan Pembelian Produk ACCU Yuasa Yang Dipromosikan Distributor 

PT Riau Indotama Abadi Di Batam,” Journal of Applied Business Administration 1, no. 

1 (2019): 13, https://doi.org/10.30871/jaba.v1i1.1255. 
89 Agus Hermawan, Komunikasi Pemasaran, ed. Adi Maulana (Jakarta: 

Erlangga, 2012), 129. 
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produk secara gratis (free sample) kepada 

konsumen.90  

 

d. Alat-alat Promosi Penjualan 

Penggunaan alat promosi penjualan, khususnya 

pada pemasaran yang berfokus pada konsumen atau 

biasa disebut sebagai promosi B2C (Business-to-

Consumers) ini merupakan salah satu teknik promosi 

yang bertujuan untuk menarik minat konsumen agar 

tertarik dengan produk yang ditawarkan oleh suatu 

perusahaan. Adapun alat promosi penjualan yang 

sering dilakukan oleh suatu pihak/perusahaan dan 

cukup dikenal oleh masyarakat, antara lain: 

1) Contoh Produk (free sample) : Free sample adalah 

tawaran dari suatu produk dengan jumlah tertentu 

untuk percobaan. Contoh produk juga dapat 

diartikan sebagai penawaran gratis sejumlah 

produk atau jasa yang dapat diambil di toko, 

disertakan dalam produk, atau dipajang dalam 

penawaran iklan. Pemberian contoh produk 

kepada konsumen ini merupakan cara yang paling 

efektif untuk menarik konsumen, tetapi juga 

strategi paling mahal untuk memperkenalkan 

produk baru kepada konsumen. Adapun beberapa 

teknik yang digunakan dalam alat promosi 

penjualan sampling antara lain: 

a) In-store sampling, merupakan teknik sampling 

yang paling umum digunakan dengan 

menyediakan contoh produk di tempat agar 

dapat langsung dicoba oleh konsumen, teknik 

ini biasa diterapkan untuk produk-produk 

makanan dan kosmetik. 

b) Door-to-door sampling, merupakan teknik 

sampling yang dilakukan dengan memberikan 

                                                           
90 Jaiz, Dasar-Dasar Periklanan, 41. 
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contoh produk secara langsung ke rumah 

setiap konsumen. 

c) Mail sampling, merupakan teknik sampling 

yang dilakukan dengan mengirimkan sampel 

melalui jasa pos. 

d) On-Package sampling, merupakan teknik 

sampling dimana sampel dari suatu produk 

disisipkan pada kemasan produk lain ataupun 

produk dengan merek yang sama. 

e) Mobile sampling, merupakan teknik sampling 

yang dilakukan dengan membawa keluar logo 

suatu produk untuk menghiasi area publik 

untuk menarik minat konsumen.91 

2) Kemasan dengan Harga Potongan : Kemasan 

dengan harga potongan (price packs) atau disebut 

juga sebagai cents-off deals, adalah bentuk 

promosi penjualan yang memberikan penawaran 

kepada konsumen mengenai penghematan dari 

harga reguler produk. Potongan harga diberikan 

oleh produsen kepada konsumen secara langsung 

dengan menempelkannya di label harga atau 

kemasan suatu produk. Kemasan dengan potongan 

harga ini biasanya lebih efektif daripada 

pemberian kupon guna merangsang dan menarik 

minat konsumen untuk pembelian jangka 

pendek.92 

3) Kupon : Kupon adalah sertifikat/tanda legal yang 

ditawarkan oleh produsen dan pengecer kepada 

pelanggan untuk mendapatkan diskon khusus saat 

berbelanja. Pembeli biasanya akan mendapat 

potongan harga pada saat berbelanja dengan 

menunjukkan kupon tersebut. Pemberian kupon 

kepada konsumen biasanya dapat merangsang 

                                                           
91 Deliyanti Oentoro, Manajemen Pemasaran Modern (Yogyakarta: LaksBang 

PRESSindo, 2012), 200–201. 
92 Hermawan, Komunikasi Pemasaran, 133. 
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peningkatan penjualan merek yang sudah dewasa 

atau mempromosikan merek baru.93 

4) Pengembalian Dana dan Rabat : Pengembalian 

dana dan rabat adalah tawaran dari pemasar untuk 

mengembalikan sejumlah uang tertentu kepada 

konsumen ketika mereka membeli produk secara 

satuan atau dikombinasikan dengan produk 

lainnya.94 Rabat hampir sama dengan kupon, 

namun pengurangan harga terjadi setelah 

pembelian, dimana konsumen akan mengirimkan 

bukti pembelian produk kepada perusahaan dan 

kemudian perusahaan akan mengembalikan 

sebagian uang konsumen dari total harga 

pembelian produk tersebut. 

5) Kontes dan Undian (contest and sweepstake) : 

Kontes dan undian adalah suatu bentuk kegiatan 

yang memberikan kesempatan pada setiap 

konsumen untuk memenangkan sesuatu seperti 

uang atau barang lain dengan mengharuskan setiap 

partisipan untuk bersaing guna mendapatkan 

hadiah, baik itu dengan nasib baik (hoki) atau 

dengan usaha tambahan lainnya.95 

6) Bingkisan (Premium) : Bingkisan/hadiah 

merupakan kom-pensasi yang nyata sebagai 

insentif yang diberikan untuk tujuan tertentu, 

biasanya ditujukan bagi pembelian suatu produk. 

Premium kemungkinan dapat diberikan secara 

gratis atau jika tidak, biayanya berada di bawah 

harga yang ditetapkan. Premium/tambahan hadiah 

gratis ini biasanya diberikan dalam bentuk mainan 

yang dimasukkan ke dalam produk anak-anak, 

                                                           
93 Ibid., 134. 
94 Ibid. 
95 Ibid., 134–35. 



65 

 

 

kartu telepon yang diselipkan dalam kotak 

handphone, dan lain sebagainya.96 

 

e. Indikator Promosi Penjualan (Free Sample) 

Adapun indikator yang menjadi tolak ukur 

penilaian konsumen terhadap sampel dari suatu produk 

antara lain sebagai berikut:  

1) Kesempatan mencoba sampel produk merupakan 

tahapan pertama dimana konsumen dapat mencoba 

sampel produk (free sample) yang ditawarkan oleh 

suatu perusahaan secara gratis. 

2) Persepsi terhadap sampel produk merupakan 

tahapan lanjutan yang terjadi ketika konsumen 

sudah mencoba sampel yang diberikan yang 

ditunjukkan dengan tindakan atau reaksi mereka 

terhadap sampel produk (free sample) yang telah 

dicoba. 

3) Kualitas dari sampel produk merupakan tahapan 

dimana konsumen mulai memberikan penilaian 

terhadap kesesuaian suatu produk dengan tujuan 

dan manfaat yang mereka rasakan setelah mencoba 

sampel produk (free sample) tersebut. 

4) Kemasan/tampilan dari sampel produk adalah 

tahapan selanjutnya dimana konsumen secara 

bertahap mulai menilai bagian terluar yang 

membungkus produk tersebut sampai dengan 

keunikan yang ditampilkan oleh kemasan sampel 

produk tersebut. 

5) Hasrat atau dorongan untuk membeli produk 

merupakan tahapan akhir yang ditandai dengan 

munculnya keinginan atau dorongan dalam diri 

setiap konsumen untuk melakukan pembelian 

                                                           
96 Ibid., 137. 
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suatu produk setelah melakukan percobaan 

terhadap sampel produk (free sample) tersebut.97 

 

f. Konsep Promosi dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Dalam perspektif ekonomi Islam, semua usaha 

yang dilakukan pemasar untuk menjadi kreatif dan 

inovatif dalam usaha demi menarik minat pelanggan 

baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada 

diperbolehkan, termasuk di dalamnya melakukan 

kegiatan promosi. Etika melakukan promosi yang 

sesuai berdasarkan kaidah Islam adalah tidak 

memperbolehkan siapapun melakukan pelecehan 

terhadap suku, agama, dan ras, memberikan kesaksisan 

palsu/fiktif, mengeksploitasi dan menggunakan 

perempuan dalam iklan secara berlebihan hanya dalam 

rangka menarik serta memikat minat pelanggan atau 

semata-mata untuk melariskan barang yang 

diperjualbelikan, dan juga tidak diperkenankan 

menggunakan fantasi yang berlebihan (bahasa 

hiperbolis dan perilaku yang menimbulkan sugestif) 

saat melakukan promosi. Semua pedoman sesuai 

dengan aturan ekonomi Islam dalam melakukan 

aktivitas pemasaran ini ditujukan untuk 

menghilangkan praktik penipuan dan perlakuan tidak 

adil yang menimpa konsumen.98 

Menurut sistem ekonomi Islam, marketer adalah 

orang yang bertanggung jawab kepada Allah SWT. 

yang implikasinya harus jujur dan adil dalam praktik 

pemasarannya. Menurut prinsip Islam, pemasar 

dituntut untuk mengungkapkan semua spesifikasi 

                                                           
97 Siti Salma, “Pengaruh Sampel Produk (Tester) Terhadap Keputusan 

Pembelian Produk Lipstik Di New Ratu Cosmetic Kompleks MTC Giant Kecamatan 

Tampan” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau Pekanbaru, 2020), 18–

19, http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/30006. 
98 Asnawi and Fanani, Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi, Dan Isu-Isu 

Kontemporer, 168–69. 
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barang secara jujur dan jelas tanpa dilebih-lebihkan 

serta produk tersebut juga harus bebas dari cacat yang 

diwujudkan dalam bentuk jaminan yang diberikan 

(garansi) oleh marketer secara tertulis. Dalam ekonomi 

Islam juga dipertegas bahwa seorang marketer, baik itu 

salesman maupun customer relation tidak 

diperkenankan untuk menyampaikan pujian secara 

berlebihan atas kualitas dan atribut produk yang 

mereka tawarkan, karena hal itu merupakan perbuatan 

yang tidak etis yang nantinya akan merugikan pihak 

lainnya. 

Pelaksanaan promosi dalam Islam pada dasarnya 

melarang setiap pelaku yang mempromosikan atau 

merekomendasikan suatu produk ke pihak lainnya 

untuk memberikan informasi yang berlebihan. 

Rasulullah SAW. sendiri dalam melakukan promosi 

barang yang diperdagangkan tidak pernah memberikan 

informasi yang berlebihan, beliau hanya 

menyampaikan informasi apa adanya sehingga 

pembeli juga akan memperoleh informasi yang jelas 

mengenai produk yang akan dibeli. Dampak dari 

adanya promosi yang berlebihan akan menimbulkan 

kekecewaan dari setiap konsumen, karena produk yang 

mereka beli tersebut tidak sesuai dengan 

ekspektasinya. Dari kekecewaan konsumen inilah, 

maka akan berdampak pula pada hilangnya 

kepercayaan mereka terhadap yang mempromosikan 

produk tersebut, yang kurang jujur dan berimbas pada 

informasi yang akan diberikan oleh mereka kepada 

orang lain yang cenderung negatif mengenai produk 

tersebut melalui media word of mouth.  

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa 

kejujuran seseorang dalam mem-promosikan suatu 

produk, baik itu berupa barang atau jasa merupakan hal 

yang sangat penting dan mendasar untuk diperhatikan. 
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Kebohongan yang diberikan oleh pelaku promosi, baik 

itu antara marketer kepada konsumennya ataupun 

antara konsumen yang satu dengan yang lainnya, akan 

berdampak pada rusaknya “keuntungan,” bukan hanya 

dalam hal keuntungan finansial saja, tetapi juga 

meliputi keuntungan relasional, kepercayaan dan 

keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Seperti 

yang dijelaskan dalam firman Allah QS. Az-Zukhruf 

[43]: 19), yang bunyinya yaitu: 

واْ  َشِهدُّ
َ
ْۚ أ ۡم ِعَب دُّ ٱلر َِنَٰمۡح إَِن ًثا ئَِكَة ٱل َِذيَن هُّ وََجَعلُّواْ ٱلَۡمَل َٰٓ

ۡم  ۡمْۚ َستُّۡكَتبُّ َشَه َدتُّهُّ ـَُلؤْنَََخۡلَقهُّ ٣١َوُيس ْٔ

Artinya : “Dan mereka menjadikan malaikat-

malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah 

Yang Maha Pemurah sebagai orang-orang 

perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan 

malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan 

persaksian mereka dan mereka akan dimintai 

pertanggung-jawaban.” (QS. Az-Zukhruf [43]: 19). 

Berdasarkan tafsir menurut Kementrian Agama 

Republik Indonesia, ayat tersebut menerangkan bahwa 

kaum musyrik pada dasarnya telah berbuat empat 

kesalahan besar yang menunjukkan kekafiran mereka. 

Pertama, dikatakannya bahwa Allah mempunyai anak; 

kedua, anak-anak Allah itu perempuan; dan ketiga, 

anak-anak Allah itu adalah malaikat, padahal malaikat 

adalah hamba yang dimuliakan-Nya, yang senantiasa 

menyembah Tuhan siang dan malam, dan tidak pernah 

menyalahi apa yang diperintahkan kepadanya. 

Malaikat yang bersifat demikian dikatakannya 

perempuan. Keempat, anggapan mereka bahwa 

mereka menjadi musyrik karena ditakdirkan oleh 
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Allah. Semua pernyataan mereka itu adalah dosa besar 

dan kebohongan yang tidak berdasar sama sekali. 

Ayat ini ditutup dengan satu ancaman kepada 

orang musyrik bahwa apa yang mereka katakan 

mengenai malaikat, semua itu akan dicatat dan akan 

dimintai pertanggungjawaban mereka di akhirat kelak. 

Terlebih lagi jika apa yang mereka sampaikan adalah 

suatu kebohongan.99 

Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam 

tidak membenarkan dan mengutuk segala bentuk 

pernyataan palsu, tuduhan tidak mendasar, informasi, 

perilaku, maupun pemberian kesaksian palsu. Oleh 

karena itu, berdasarkan etika pemasaran syariah dalam 

bidang promosi produk, terdapat beberapa aturan yang 

harus diperhatikan sebelum melakukan promosi, antara 

lain: 

1) Menghindari promosi palsu dan menyesatkan. 

2) Penolakan praktik manipulasi atau taktik penjualan 

yang menyesatkan. 

3) Menghindari bentuk promosi penjualan yang 

menggunakan penipuan.100 

 

5. Keputusan Pembelian Konsumen 

a. Pengertian Keputusan Pembelian Konsumen  

Menurut Kotler dan Armstrong, keputusan 

pembelian konsumen adalah suatu tahapan dalam 

proses pengambilan keputusan, dimana konsumen 

secara aktual membeli sebuah produk di antara 

beberapa pilihan yang ada.101 Kotler dan Amstrong 

                                                           
99 Risalah Muslim, (https://risalahmuslim.id/quran/az-zukhruf/43-19, diakses 

pada tanggal 23 Juni 2021, pukul 20.07 WIB). 
100 Asnawi and Fanani, Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi, Dan Isu-Isu 

Kontemporer, 168–69. 
101 Mochamad Fardian Rijadi, “Pengaruh Promosi, Citra Merek, Harga, Dan 

Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Handphone Vivo,” Jurnal Ilmu Dan 

https://risalahmuslim.id/quran/az-zukhruf/43-19
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juga menyatakan bahwa keputusan pembelian 

konsumen tidak terlepas dari bagaimana seorang 

konsumen melalui beberapa tahapan, mulai dari 

mereka mengetahui masalah yang sedang dihadapi 

sampai dengan terjadinya transaksi pembelian suatu 

produk. 

Hal tersebut dapat terjadi, karena pada dasarnya 

keputusan untuk membeli suatu produk dapat 

mengarah kepada bagaimana proses dalam 

pengambilan keputusan tersebut dilakukan.102 

 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan 

Pembelian Konsumen 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

keputusan konsumen dalam membeli suatu produk, 

antara lain: 

1) Motivasi, merupakan dorongan dan kebutuhan 

individu untuk memperoleh kepuasan. 

2) Pengamatan, merupakan reaksi orientatif terhadap 

rangsangan-rangsangan, walaupun rangsangan 

tersebut benda-benda asing, justru asing karena 

belum pernah mengalami. 

3) Belajar, merupakan perubahan perilaku akibat 

adanya pengalaman, seperti seseorang akan 

membeli sebuah produk lebih dari sekali jika 

produk itu memuaskan. 

4) Kepribadian dan konsep diri, ada tiga unsur 

kepribadian yang dapat mempengaruhi keputusan 

konsumen yaitu pengetahuan, perasaan, dan naluri. 

                                                           
Riset Manajen (JIRM) 8, no. 1 (2019): 5, 

http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jirm/article/view/779. 
102 M. Anang Firmansyah, Perilaku Konsumen (Sikap Dan Pemasaran) 

(Yogyakarta: Deepublish, 2018), 25. 
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5) Sikap, merupakan kecenderungan untuk bereaksi 

terhadap produk dalam masalah-masalah yang 

baik atau kurang baik secara konsekuen.103 

 

c. Tahap Pembelian Konsumen 

Dalam mempelajari keputusan konsumen 

pembelian konsumen, perusahaan harus melihat hal-

hal yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

dan membuat suatu strategi yang dapat membantu 

konsumen dalam menentukan keputusan 

pembeliannya. Menurut Kotler dan Armstrong, 

terdapat 5 tahapan atau proses dalam melakukan 

pembelian yang dapat dijadikan pula sebagai indikator 

dari keputusan pembelian konsumen tersebut, antara 

lain: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  

Tahap Pembelian Konsumen 

 

1) Pengenalan Masalah (Problem Recognition) 

Pengenalan kebutuhan merupakan tahap 

pertama dari proses keputusan pembelian, di mana 

konsumen menyadari/mengenali suatu masalah 

atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan 

eksternal atau internal. Pengenalan kebutuhan 

adalah proses yang terjadi pada saat konsumen 

                                                           
103 Muhammad Nasrullah, “Islamic Branding, Religiusitas Dan Keputusan 

Konsumen Terhadap Produk,” Jurnal Hukum Islam (JHI) 13, no. 2 (2015): 3, 

https://doi.org/10.28918/jhi.v13i2.487. 
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menyadari adanya perbedaan atau ketidaksesuaian 

antara keadaan yang ada pada mereka dengan 

kondisi ideal yang mereka inginkan, sehingga 

menciptakan situasi yang dapat membangkitkan 

dan mengaktifkan proses kebutuhan yang 

mengarah pada keputusan pembelian.104 

 

2) Pencarian Informasi (Information Search) 

Setelah konsumen merasakan adanya 

kebutuhan suatu barang atau jasa, selanjutnya 

konsumen akan mencari informasi sebanyak-

banyaknya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

Informasi tersebut biasanya didapatkan dari 

berbagai sumber, baik itu informasi yang 

bersumber dari ingatan (internal) maupun 

informasi yang di dapat dari pengalam orang-

orang di lingkungan sekitarnya (eksternal).105 

 

3) Evaluasi Alternatif (Alternative Evaluation) 

Setelah melakukan pencarian informasi 

sebanyak mungkin tentang banyak hal, selanjutnya 

konsumen harus melakukan penilaian dan 

mengevaluasi berbagai alternatif pilihan yang ada 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Evaluasi 

alternatif terdiri dari dua tahap, yaitu menentukan 

tujuan pembelian dan menilai serta mengadakan 

seleksi terhadap alternatif pembelian berdasarkan 

tujuan pembeliannya. Setelah konsumen 

mengumpulkan informasi mengenai jawaban 

alternatif terhadap suatu kenbutuhan, maka mereka 

akan membandingkan alternatif pilihan tersebut 

dengan kriteria yang ditentukan secara pribadi, 

                                                           
104 Firmansyah, Perilaku Konsumen (Sikap Dan Pemasaran), 27. 
105 Ibid., 28. 
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sehingga nantinya akan akan diperoleh pilihan 

yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.106 

 

4) Keputusan Pembelian (Purchase Decision) 

Dalam tahap evaluasi, konsumen sudah 

membentuk preferensi antara merek dalam 

kumpulan pilihan yang ada. Maka, tahap 

selanjutnya adalah konsumen akan menentukan 

pilihannya dan melakukan pembelian atas produk 

pilihannya sesuai dengan pertimbangan yang 

sudah mereka lakukan, serta mengonsumsi produk 

tersebut. Keputusan membeli sendiri meliputi 

bagaimana keputusan setiap konsumen mengenai 

apa yang akan dibeli, keputusan untuk membeli 

atau tidak, waktu pembelian, tempat pembelian, 

dan bagaimana cara pembelian.107 

 

5) Perilaku Pasca Pembelian (Post-Purchase 

Behavior) 

Keputusan konsumen atas kepuasan atau 

ketidakpuasan mereka terhadap produk yang 

dibelinya ditentukan setelah mereka mengevaluasi 

produk tersebut secara keseluruhan, yang juga 

akan menentukan perilaku mereka terhadap 

tindakan pembelian selanjutnya. Jika konsumen 

merasa puas akan kinerja produk tersebut, maka 

kemungkinan besar mereka akan melakukan 

pembelian ulang (repurchase) dan akan me-

rekomendasikan serta menceritakannya kepada 

orang lain mengenai manfaat produk tersebut. 

Begitu pula sebaliknya, konsumen yang kecewa 

atau tidak puas terhadap suatu produk akan 

melakukan komplain, berpindah ke produk 

                                                           
106 Ibid., 29. 
107 Ibid. 
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lainnya, atau bahkan menceritakan hal buruk 

mengenai produk tersebut ke orang lain.108 

 

d. Konsep Keputusan Pembelian Konsumen dalam 

Perspektif Etika Konsumsi Islam 

Menurut pandangan Islam, perilaku konsumen 

dalam melakukan setiap tindakan harus mencerminkan 

hubungannya dengan Allah, termasuk juga dalam hal 

menentukan keputusan untuk membeli sesuatu guna 

memenuhi setiap kebutuhan hidupnya. Dalam Islam 

juga disebutkan bahwa setiap keputusan yang diambil 

di kehidupannya sehari-hari harus bertujuan untuk 

mencapai falah, termasuk keputusan untuk 

mengonsumsi sesuatu. Islam sendiri sudah mengatur 

setiap kebutuhan manusia menjadi tiga bagian yang 

terdiri dari: 

1) Kebutuhan Dharuriyyah adalah tingkat kebutuhan 

yang harus ada dan merupakan kebutuhan dasar 

atau juga disebut sebagai kebutuhan primer, yang 

apabila tidak terpenuhi, maka kehidupan setiap 

manusia tidak akan berjalan. Contoh dari 

kebutuhan ini adalah makan, minum, tempat 

tinggal, rasa aman, pengetahuan, dan lain 

sebagainya. 

2) Kebutuhan Hajiyyah adalah kebutuhan-kebutuhan 

yang tergolong dalam kelompok sekunder, yang 

mana berfungsi untuk memudahkan kehidupan 

manusia, agar terhindar dari kesulitan dan apabila 

kebutuhan tersebut tidak terpenuhi tidak akan 

sampai mengancam keselamatan hidup. 

Contohnya seperti kebutuhan akan kendaraan 

pribadi. 

3) Kebutuhan Tahsiniyyah adalah tingkat kebutuhan 

pelengkap yang jika dipenuhi dapat menciptakan 

kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan 

                                                           
108 Ibid., 30. 
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manusia. Jika kebutuhan golongan ini tidak 

terpenuhi, sebenarnya tidak akan mengancam 

eksistensi kehidupan manusia dan tidak pula 

menimbulkan kesulitan bagi mereka, karena 

pemenuhan kebutuhan ini tergantung pada 

bagaimana pemenuhan kebutuhan primer dan 

sekunder.109 

Dalam konsep etika konsumsi Islam-pun, Islam 

juga menganjurkan setiap umatnya untuk mengambil 

keputusan yang tepat sebelum melakukan pembelian, 

mereka harus mengerti dahulu keputusan yang  baik 

dan buruk ataupun keputusan yang nantinya akan 

mendatangkan maslahah atau justru menimbulkan 

mudharat baginya, maka dari itu dalam menentukan 

keputusan pembelian, mereka harus dapat 

mengansumsikan fungsi daya guna barang yang 

dibelinya tersebut secara keseluruhan dan prospek 

jangka panjang barang tersebut. Jadi bukan hanya 

membeli sesuatu karena menuruti keinginan dan hawa 

nafsunya saja, tetapi juga memikirkan fungsi serta 

manfaat barang tersebut ke depannya akan seperti apa.  

Dalam perspektif ekonomi Islam, Allah juga 

melarang setiap umatnya melakukan tindakan atau ikut 

terlibat dalam suatu kegiatan yang berujung kerugian, 

seperti halnya dalam melakukan aktivitas pembelian. 

Manusia harus dapat membedakan antara kebutuhan 

dan keinginan, antara yang baik dan yang buruk (dalam 

hal ini haram atau halalnya suatu produk), dan juga 

dapat memilah transaksi pembelian seperti apa yang 

harus dihindari agar tidak mendatangkan ke-

mudharatan. Seperti yang dijelaskan dalam firman 

                                                           
109 Mustafa Edwin Nasution et al., Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam, 

Pertama (Depok: K E N C A N A, 2017), 64–66. 
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Allah yang terdapat pada QS. Al-Ma’idah [5]: 100, 

yaitu: 

ۡعَجَبَك َكۡثَرةُّ ٱۡلَخبِيِث  
َ
ي ِبُّ َولَۡو أ َ  قُّل ل َا يَۡسَتوِي ٱۡلَخبِيثُّ َوٱلط 

وَن    ۡم تُّۡفلِحُّ ۡلَب ِب لََعل َكُّ
َ
ْوِِل ٱۡلأ

ُّ
أ َ َي َٰٓ َ واْ ٱّلل   ٣٧٧فَٱت َقُّ

Artinya: “Katakanlah (Muhammad) : "Tidaklah 

sama yang buruk dengan yang baik, meskipun 

banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka 

bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang 

mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung." (QS. 

Al-Ma’idah [5]: 100). 

Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

sebagai seorang Muslim yang memiliki akal sehat, 

mereka harus selalu memperhatikan pilihan mana yang 

baik dan yang buruk dalam hal mengonsumsi sesuatu 

agar mereka mendapatkan manfaat setelahnya. Seperti 

yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam 

melakukan kegiatan konsumsi, setiap Muslim dilarang 

untuk menuruti hawa nafsunya saja, mereka juga harus 

mengonsumsi segala hal yang bermanfaat, halal dan 

dilarang untuk melakukan israf serta tabzir. Aturan-

aturan tersebut tidak hanya dibuat untuk dibaca, tetapi 

juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga 

nantinya akan mendatangkan manfaat bagi siapa saja 

yang melakukannya.  

Pada dasarnya, perilaku seorang Muslim dalam 

mengonsumsi sesuatu yang didasarkan pada nilai-nilai 

Al-Qur’an dan Al-Hadits akan berdampak kepada 

kehidupan mereka dalam beberapa hal, antara lain 

sebagai berikut: 

a) Konsumsi yang didasarkan atas pemahaman 

kebutuhan sebagai manusia terbatas, akan 

memunculkan sifat dalam diri seorang Muslim 
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untuk mengonsumsi sesuatu pada tingkat wajar 

dan tidak berlebihan. Tingkat kepuasan bagi 

seorang Muslim biasanya diinterprestasikan dalam 

bentuk kebutuhan yang dapat terpenuhi, bukan 

keinginan semata. 

b) Tingkat kepuasan seorang Muslim tidak 

didasarkan hanya pada banyaknya barang yang 

dipilih, tetapi atas pertimbangan bahwa pilihan 

tersebut dapat berguna bagi ke-maslahatan hidup 

mereka. 

c) Seorang Muslim tidak akan pernah mengonsumsi 

barang-barang yang dilarang dalam Islam, yaitu 

barang yang dikategorikan haram ataupun barang 

yang diperoleh dengan cara haram. 

d) Seorang Muslim tidak akan memaksakan dirinya 

untuk berbelanja di luar jangkauan penghasilan 

yang mereka miliki. Walaupun mereka dapat 

menambah penghasilannya dengan cara berhutang, 

namun mereka akan menghindari hal tersebut, 

karena dapat menimbulkan berbagai masalah ke 

depannya, seperti adanya kecemburuan dan 

diskriminasi sosial hanya karena alasan gengsi, 

sehingga mempengaruhi orang lain untuk 

melakukan apapun demi memiliki hal serupa. 

e) Tingkat kepuasan seorang Muslim berhubungan 

dengan tingkat syukurnya. Syukur adalah sikap 

seorang Muslim untuk menerima segala sesuatu 

yang  mereka miliki sebagai sarana untuk 

mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Sikap ini 

biasanya akan timbul ketika seorang Muslim 

percaya bahwa Allah pasti akan memberikan yang 

terbaik baginya, jika mereka tidak pernah 
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mengeluh dengan berbagai hal yang mereka 

dapatkan.110 

 

B. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber Data : Diolah Peneliti (2021) 

Gambar 2.2 

Kerangka Berpikir Pengaruh Word of Mouth dan Strategi Promosi Free 

Sample Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen 

 

Keterangan: 

X1  : Word of Mouth 

 X2  : Strategi Promosi Free Sample 

Y  : Keputusan Pembelian Konsumen 

   : Secara Parsial 

   : Secara Simultan 

                                                           
110 Brillyan Octaviani C, “Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Perilaku 

Konsumsi Mahasiswa Perspektif Ekonomi Islam (Studi Mahasiswa Ekonomi Islam 
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Berdasarkan kerangka berpikir yang sudah dipaparkan di 

atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, peneliti 

akan mencari tahu bagaimana variabel X yang dalam hal ini 

diwakili oleh Word of Mouth dan Strategi Promosi Free Sample 

dapat mempengaruhi variabel Y yang diwakili oleh Keputusan 

Pembelian Konsumen secara positif dan signifikan. Dalam 

penelitian ini, peneliti juga akan melakukan penelitian secara 

parsial hubungan antar variabel X yang ditunjukan dengan garis 

lurus berwarna hitam dan juga secara simultan yang ditandai 

dengan garis putus-putus berwarna hitam, untuk mengetahui 

secara spesifik sejauh manakah kedua variabel X yang ada di 

penelitian ini dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel Y atau justru sebaliknya, baik itu jika diteliti secara 

parsial ataupun bersamaan. 

C. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan sementara yang perlu 

dibuktikan benar atau tidaknya. Hipotesis juga bisa diartikan 

sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan 

sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 

pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.111 

Berdasarkan latar belakang, batasan dan rumusan masalah, 

serta kerangka berpikir yang sudah dipaparkan sebelumnya, 

maka hipotesis dari penelitian ini adalah: 

1. Hubungan Word of Mouth  (X1) terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen (Y) 

Word of mouth merupakan sebuah kegiatan pemasaran 

dalam memberikan informasi suatu produk atau jasa dari 

satu konsumen kepada konsumen yang lainnya, sehinggga 

dapat memicu mereka untuk senantiasa membicarakan, 

                                                           
111 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: 

ALFABETA, 2013), 64. 
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mempromosikan, merekomendasi-kan, dan mau menjual 

suatu produk atau merek tersebut kepada orang lain.112 

Strategi ini dianggap dapat memberikan input dan 

pengaruh yang cukup memuaskan terhadap keputusan 

pembelian konsumen, hal ini dikarenakan word of mouth 

adalah opini yang paling jujur dan apa adanya dari setiap 

konsumen yang keluar secara sukarela dan didasarkan pada 

pengalamannya setelah menggunakan produk tersebut.113 

Pengimplementasian word of mouth terbilang sebagai salah 

satu strategi yang efektif karena merupakan strategi yang 

difokuskan pada konsumen (C2C), dimana pendapat 

ataupun informasi yang diberikan dari orang terdekat 

biasanya lebih dipercaya daripada yang ditayangkan dalam 

iklan. 

Menurut Sumardy dkk, komunikasi dari mulut ke 

mulut berasal dari individu yang pernah menggunakan atau 

mempunyai pengalaman dengan suatu produk, kemudian 

mereka akan menyampaikan hal-hal yang diketahui 

tentang produk tersebut kepada individu lain, baik yang 

bersifat positif maupun negatif, sehingga dapat 

mempengaruhi sikap dan perilaku individu tersebut dalam 

mengambil keputusan.114 Dengan begitu tidak dapat 

dipungkiri lagi, bahwa ketika konsumen merasa puas 

terhadap suatu produk, maka akan menghasilkan word of 

mouth yang positif dan secara tidak langsung juga 

berdampak positif pada keputusan pembelian konsumen 

lainnya yang terpengaruh oleh informasi yang disampaikan 

tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika konsumen merasa 

kecewa terhadap suatu produk, informasi dari mulut ke 

mulut yang disebarkannya juga akan menjadi negatif dan 

                                                           
112 Wardhanie, Marketing, 112. 
113 Paputungan, Soegoto, and Roring, “Pengaruh Promosi Dan Word of Mouth 

Terhadap Keputusan Pembelian Di Oriflame Manado,” 3704. 
114 Fitriyati, “Pengaruh Word of Mouth Dan Public Relation Terhadap 

Keputusan Nasabah BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran,” 1–2. 
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berpengaruh negatif pula pada perilaku konsumen lainnya 

dalam menentukan keputusan pembelian. 

Word of Mouth  - Keputusan Pembelian Konsumen  (+) 

Word of Mouth  - Keputusan Pembelian Konsumen  (+) 

Ha : Ada pengaruh positif dan signifikan antara strategi 

Word of Mouth dengan Keputusan Pembelian 

Konsumen pada produk kecantikan merek “Pond’s”. 

H0 : Tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara 

strategi Word of Mouth dengan Keputusan Pembelian 

Konsumen pada produk kecantikan merek “Pond’s”. 

2. Hubungan Strategi Promosi Free Sample (X2) terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen (Y) 

Promosi merupakan salah satu upaya yang dilakukan 

oleh suatu pihak/perusahaan untuk memperkenalkan dan 

menawarkan produk yang dimilikinya kepada 

konsumen.115 Sedangkan free sample dapat diartikan 

sebagai produk atau jasa dengan jumlah tertentu yang 

ditawarkan oleh suatu pihak/perusahaan kepada konsumen 

yang digunakan sebagai percobaan.116 Free sample 

merupakan salah satu bentuk alat promosi yang dapat 

dikatakan cukup efektif untuk menarik minat konsumen. 

Hal ini dikarenakan konsumen biasanya akan tertarik 

melakukan pembelian pada produk yang memberikan 

sesuatu secara percuma.  

Dengan begitu, jika suatu perusahaan semakin sering 

melakukan promosi penjualan dengan memberikan sampel 

gratis dari setiap produk yang dimilikinya, maka semakin 

banyak pula konsumen yang akan tertarik untuk membeli 

produk tersebut. Terlebih lagi jika memang produk yang 

dipromosikan tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. 

                                                           
115 Asnawi and Fanani, Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi, Dan Isu-Isu 

Kontemporer, 168–69. 
116 Wardhanie, Marketing, 102. 



82 

 

 

Karena biasanya naluri konsumen untuk membeli suatu 

produk akan timbul dengan sendirinya ketika melihat 

tawaran yang diberikan oleh produk tersebut sesuai dengan 

keinginan dan juga kebutuhan yang mereka perlukan, 

meskipun pada awalnya tidak ada niatan untuk membeli 

produk tersebut. 

Strategi Promosi Free Sample  - Keputusan Pembelian 

Konsumen  (+) 

Strategi Promosi Free Sample  - Keputusan Pembelian 

Konsumen  (+) 

Ha : Ada pengaruh positif dan signifikan antara pemberian 

Free Sample dengan Keputusan Pembelian Konsumen 

pada produk kecantikan merek “Pond’s”. 

H0 : Tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara 

pemberian Free Sample dengan Keputusan Pembelian 

Konsumen pada produk kecantikan merek “Pond’s”. 

3. Hubungan Word of Mouth (X1) dan Strategi Promosi 

Free Sample (X2) terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen (Y) 

Proses pengambilan keputusan konsumen pada 

dasarnya tidak dapat terjadi dengan sendirinya, namun 

dipengaruhi oleh beberapa faktor mendasar sesuai dengan 

karakteristik konsumen itu sendiri. Karakteristik konsumen 

merupakan ciri individu yang dapat menentukan sikap 

seseorang dan juga berperan sebagai penentu nilai dan 

pengambilan keputusan. Menurut Sumarwan, karakteristik 

konsumen meliputi pengetahuan dan pengalaman, 

kepribadian, serta karakteristik demografi konsumen yang 

kemudian dapat dibagi lagi atas dasar usia, pendidikan dan 
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pekerjaan, lokasi geografik, pendapatan, dan juga kelas 

sosial.117 

Pada dasarnya, penerapan word of mouth dan free 

sample merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam 

bagian strategi promosi dalam sistem pemasaran. Promosi 

sendiri merupakan jantung dalam suatu sistem pemasaran, 

dimana jika strategi promosi yang dipilih gagal untuk 

diterapkan akan membawa kerugian bagi setiap 

perusahan, seperti terhentinya laju penjualan perusahaan 

karena produk yang dipasarkan tidak mampu mencapai 

target yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, setiap 

perusahaan perlu menetapkan strategi promosi yang tepat 

untuk mengenalkan dan memasarkan setiap produknya, 

sehingga konsumen sadar akan kehadiran produk tersebut 

serta tertarik untuk melakukan pembelian. 

Pemilihan strategi word of mouth dan pemberian 

sampel dianggap sebagai salah satu cara yang efekif untuk 

meningkatkan keputusan pembelian konsumen akan suatu 

produk. Setelah konsumen mengetahui informasi 

mengenai suatu produk yang akan dibelinya melalui word 

of mouth, maka strategi pemberian sampel gratis oleh suatu 

perusahaan tersebut akan sedikit memberikan gambaran 

mengenai produk tersebut, sehingga nantinya dapat 

membantu mereka untuk lebih yakin membeli produk 

tersebut. Contoh produk/sampel gratis sendiri merupakan 

tawaran akan suatu produk atau jasa dengan jumlah tertentu 

yang diberikan oleh suatu pihak/perusahaan kepada 

konsumen yang digunakan sebagai percobaan.118 

Penerapan kedua strategi tesebut juga secara tidak 

langsung akan mempengaruhi perilaku mereka dalam 

                                                           
117 Nasution, Putri, and Lesmana, “Analisis Pengaruh Harga, Promosi, 

Kepercayaan Dan Karakteristik Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen 

Pada 212 Mart Di Kota Medan,” 168. 
118 Wardhanie, Marketing, 102. 
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mengonsumsi sesuatu, apakah dapat dikatakan sebagai 

suatu tindakan rasional ataukah irasional. Perilaku 

konsumen secara rasional dapat dilihat ketika seseorang 

mengonsumsi suatu produk atau jasa lebih mengutamakan 

pemikiran dan logika yang dimilikinya atau dengan kata 

lain segala keputusan yang mereka ambil ketika membeli 

sesuatu memang berdasarkan pertimbangan biaya dan 

manfaat (utilitas). Sedangkan perilaku konsumen yang 

bersifat irasional dapat dilihat ketika seseorang melakukan 

pembelian terhadap suatu produk atau jasa hanya 

berdasarkan nafsu semata yang terkadang juga mudah 

tergoda dengan ajakan atau rayuan yang diberikan oleh 

suatu pihak, contohnya seperti saat terdapat suatu produk 

yang memberikan promosi menggiurkan, entah itu berupa 

diskon, buy 1 get 1, atau free sample sekalipun, mereka 

pasti tergoda dan akan langsung membelinya tanpa 

memikirkan untuk ke depannya.119 

Word of Mouth dan Strategi Promosi Free Sample  - 

Keputusan Pembelian Konsumen  (+) 

Word of Mouth dan Strategi Promosi Free Sample  - 

Keputusan Pembelian Konsumen  (+) 

Ha : Ada pengaruh positif dan signifikan antara Word of 

Mouth dan Strategi Promosi Free Sample dengan 

Keputusan Pembelian Konsumen pada produk 

kecantikan merek “Pond’s”. 

H0 : Tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara Word 

of Mouth dan Strategi Promosi Free Sample dengan 

Keputusan Pembelian Konsumen pada produk 

kecantikan merek “Pond’s”. 

  

                                                           
119 Ainur Rohmah, “Pandemi Covid-19 Dan Dampaknya Terhadap Perilaku 

Konsumen Di Indonesia,” Jurnal Inovasi Penelitian 1, no. 7 (2020): 1374, 

https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v1i7.247. 
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