
 PENGARUH PROMOSI MELALUI MEDIA SOSIAL 

TERHADAP KEPUTUSAN BELI DALAM VIRAL MARKETING  

SEBAGAI VARIABEL PEMEDIASI 

(Studi kasus pada konsumen Dievha Cafe Sumber Jaya 

 Lampung Barat) 

 

Skripsi 

 

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi 

Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana 

S1 dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam 

 

Oleh: 

LILIS MUKHLISOH 

NPM 1751040130 

 

 Program Study : Manajemen Bisnis Syariah 

 

 
 

Pembimbing I : Dr. Budimansyah, S.TH.I., M.Kom.I 

Pembimbing II: Okta Supriysningsih, M.Esy 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

RADEN INTAN LAMPUNG 

1442 H/2021 M  



ABSTRAK 

 

     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh promosi 

melalui media sosial terhadap keputusan daya beli dengan viral 

marketing sebagai variabel pemediasi (studi kasus pada konsumen 

Cafe Dievha Sumber jaya Lampung Barat.) Sebagai seorang pemasar 

hendaknya memperhatikan sopan santun dan etika atau tata cara 

berkomunikasi yang benar dan sesuai aturan yang sudah 

ditentukan. Komunikasi merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dalam kehidupan manusia, karena segala gerak dan langkah kita selalu 

disertai dengan komunikasi. Allah memerintahkan kaum muslimin 

untuk berbisnis dengan adil, Hal ini merupakan salah satu bentuk 

akhlak yang harus dimiliki oleh seorang syariah marketer. Sikap adil 

termasuk di antara nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam dalam 

semua aspek ekonomi Islam. Lawan kata keadilan yakni 

kezaliman,yaitu sesuatu yang telah diharamkan Allah SWT atas diri-

Nya sebagaimana diharamkan-Nya atas hamba-hamba-Nya. Allah 

SWT mencintai orangorang yang berbuat adil dan membenci orang-

orang yang berbuat zalim, bahkan melaknat mereka. 

     Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen Cafe Dievha 

Sumber Jaya Lampung Barat . Teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik non-probability sampling yaitu sampling 

accidental dan jumlah sampel 75 responden. Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif. Analisis data yang digunakan menggunakan 

analisis jalur (path analisis) dengan aplikasi SPSS versi23. 

     Berdasarkan hasil pengolahan data Adanya promosi yang 

ditawarkan berinovasi dan dilakukan dengan tepat, promosi tersebut 

akan menjadi viral di media sosial oleh konsumen Dievha Cafe 

Sumber Jaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Ada 

pengaruh signifikan positif antara promosi melalui media sosial 

terhadap keputusan pembelian. (2) Ada pengaruh signifikan positif 

antara promosi melalui media sosial terhadap viral marketing. (3)  

Ada pengaruh signifikan Positif antara promosi melalui media sosial 

terhadap keputusan pembelian dengan viral marketing sebagai 

variabel intervening. Hubungan promosi melalui media sosial 

terhadap keputusan pembelian sebesar 0,166, sementara pengaruh 

ii 



tidak langsung promosi melalui media sosial terhadap keputusan 

pembelian yang dimediasi viral marketing adalah sebesar 0,514. Dari 

hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa pengaruh tidak 

langsung yang dimediasi oleh viral marketing lebih besar dari 

pengaruh secara langsung, sehingga dapat disimpulkan bahwa viral 

marketing terbukti menjadi variabel yang memediasi pengaruh 

promosi melalui media sosial terhadap keputusan pembelian. 

 

Kata Kunci : Promosi, Viral Marketing, Keputusan Beli 
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ABSTRACT 

 

     This study aims to determine the effect of promotion through social 

media on purchasing power decisions with viral marketing as a 

mediating variable (a case study on consumers of Cafe Dievha 

Sumber jaya, West Lampung.) As a marketer, he should pay attention 

to manners and ethics or proper and appropriate communication 

procedures. predefined rules. Communication is an inseparable part 

of human life, because all our movements and steps are always 

accompanied by communication. Allah commands the Muslims to do 

business fairly. This is a form of morals that must be possessed by a 

sharia marketer. A fair attitude is among the values established by 

Islam in all aspects of Islamic economics. The opposite of the word 

justice is tyranny, which is something that Allah SWT has forbidden 

on Himself as He has forbidden on His servants. Allah SWT loves 

those who do justice and hate those who do wrong, even cursing them. 

     The population in this study were consumers of Dievha Cafe 

Sumber Jaya Lampung Barat. The sampling technique used was non-

probability sampling techniques, namely accidental sampling and the 

sample were 75 respondents. This research is a quantitative research. 

To analyze the data the researcher used SPSS application, ver. 23. 

     Based on the results of data analysis, promotions that were offered 

are innovated and carried out correctly, these promotions were viral 

on social media by consumers of Dievha Cafe Sumber Jaya. The 

results of this study indicate that: (1) There is a significant positive 

effect between promotion through social media on purchasing 

decisions. (2) There is a significant positive effect between promotion 

through social media on viral marketing. (3) There is a significant 

positive effect between promotion through social media on purchasing 

decisions with viral marketing as an intervening variable. The 

relationship of promotion through social media to purchase decisions 

is 0.166, while the indirect effect of promotion through social media 

on purchasing decisions mediated by viral marketing is 0.514. From 

the results obtained, it shows that the indirect effect mediated by viral 

marketing is greater than the direct effect, so it can be concluded that 

viral marketing is proven to be a variable that mediates the effect of 

promotion through social media on purchasing decisions. 

Keywords: Promotion, Viral Marketing, Purchasing Power 

Decisions. 
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MOTTO 

 

                     

                     

                       

     

 

“1. Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?, 2. dan 

Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, 3. yang 

memberatkan punggungmu, 4. dan Kami tinggikan bagimu sebutan 

(nama)mu, 5. karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 

kemudahan, 6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

7. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 

kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, 8. dan 

hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 

 

(Q.S Al-Insyirah (94) : 1-8)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Departemen Agama. Tasfir Surat Al-Insyirah 1-8, (Online), tersedia 

di:https://quran.kemenag.go.id/sura/94/1-8 (24 Mei 2021) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

     Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang 

jelas mempermudah serta memperjelas pemaknaan terhadap 

judul skripsi, dan memberikan batasan terhadap makna 

kalimat di skripsi ini. Pemberian penegasan judul bertujuan 

agar pembaca memperoleh gambaran yang jelas dari makna 

yang dimaksud, serta menghindari kesalahpahaman terhadap 

pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, judul 

skripsi  “Pengaruh Promosi melalui media sosial terhadap 

keputusan beli dalam  viral marketing sebagai variabel 

pemediasi (Studi kasus pada konsumen Dievha Cafe 

Sumber Jaya Lampung Barat)” 

Maka terlebih dahulu dijabarkan istilah-istilah penting yang 

terdapat pada judul skripsi ini. 

1. Pengaruh adalah perbedaan antara apa yang 

dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima 

sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh ini 

bisa terjadi pada pengetahuan, sikap dan tingkah laku 

seseorang. Oleh karena itu, pengaruh juga bisa 

diartikan perubahan atau penguatan keyakinan pada 

pengetahuan, sikap, dan tindakan seseorang sebagai 

akibat penerima pesan.
2
 

2. Promosi merupakan aktivitas untuk menyebarluaskan 

pesan tentang suatu produk sehingga produk ini 

diingat oleh para konsumen atau para pelanggan, 

pesan-pesan ini merangsang mereka untuk melakukan 

permintaan dan penawaranterhadap produk ini.
3
 

                                                           
1Hanief Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi(Jakarta: Raja 

GrapindoPersada, 2014), hlm.29 
3Liliweri, Alio, “Komunikasi : Serba Ada Serba Makna”, (Jakarta : Kencana 

Prenada Media Group, 2011) hlm.502 
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3. Media Sosial adalah sebuah media daring yang para 

penggunanya dapat berpatisipasi, berbagi, dan 

menciptakan isi meliputi blog, wiki, forum dan dunia 

virtual.
4
 

4. Keputusan Beli merupakan cara terintegrasi yang 

menggabungkan pemahaman untuk 

mempertimbangkan dua alternatif atau lebih, untuk 

memilih salah satu diantaranya.
5
 

5. Viral Marketing adalah Cara pemasaran yang 

berbasis pada internet. Viral marketing (meluas 

seperti virus) dapat didefinisikan sebagai bentuk lain 

dari penyebaran berita dari mulut ke mulut melalui 

media elektronik, atau berita dari satu klik mouse ke 

klik beikutnya (word of mouse) yang mendorong 

konsumen menceritakan dan menyebarluaskan 

informasi produk dan jasa yang dikembangkan 

perusahaan atau informasi audio, video dan tertulis 

kepada orang lain secara online.
6
 

6. Variabel Pemediasi (Intervening) adalah variabel 

yang secara teoritis mempengaruhi hubungan variabel 

yang sedang diteliti, tetapi tidak dapat dilihat, diukur, 

dan dimanipulasi, pengaruhnya harus disimpulkan 

dari pengaruh pengaruh variabel independen terhadap 

gejala yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel intervening adalah Viral Marketing 

(Z).
7
 

                                                           
4Nurhalimah, Sitti. dkk, “Media Sosial Dan Masyarakat Pesisir : Refleksi 

Pemikiran Mahasiswa Bidikmisi”, (Sleman : Penerbit Deepuslish, 2019) hlm.27 
5Sangadji, Etta M dan Sopiah. (2013). Perilaku konsumen: Pendekatan 

Praktis Disertai Himpunan Jurnal Penelitian (Ed. pertama). Yogyakarta: Andi. 120 
6 Kotler, p., & Keller, K. L. “In Manajemen Pemasaran Edisi 15 Jilid 1”. 

(Jakarta: PT Indeks. 2016) 
7 Atul Aliyah, Khorik, Skripsi: “Pengaruh Promosi Melalui Media Sosial 

Terhadap Keputusan Pembelian Dengan Viral Marketing  Sebagai Variabel 

Intervening (Studi  Kasus Pada Konsumen Sfa Steak  & Resto Karanganyar” 

(Surakarta : IAINS, 2017) hlm.46 
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     Berdasarkan penjelasan istilah-istilah diatas dan studi 

kasus yang dipilih,  maka dapat ditegaskan apabila penelitian 

ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana Viral Marketing 

dapat mempengaruhi terhadap keputusan daya beli konsumen 

Pada Dievha Cafe yang berada di Sumber Jaya, Lampung 

Barat. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

       Negara Indonesia merupakan salah satu negara 

berkembang dimana persaingan bisnis begitu ketat. 

Persaingan ini muncul seiring dengan perkembangan 

teknologi yang terus semakin canggih, mendorong berbagai 

macam perubahan sistem di dunia, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Dalam dunia bisnis perubahan sistem 

seperti, sistem dalam perdagangan, pemasaran, cara 

bertransaksi, dan penyampain informasi akan berubah. 

Adanya teknologi yang canggih dengan jaringan internet 

memudahkan interaksi secara langsung antara konsumen dan 

pelaku bisnis. Apapun bisa dilakukan baik sekedar mencari 

informasi ataupun menjalankan bisnis.
8
 

     Model pemasaran yang saat ini sudah sangat berkembang 

dan menjadi tren baru adalah sosial media marketing dan viral 

marketing. Pemasaran dengan menggunakan media sosial 

menjadi salah satu alternatif bagi mereka untuk memperluas 

informasi mengenai produk yang mereka tawarkan dan 

mempercepat hubungan baik dengan para konsumen untuk 

mendapatkan timbal balik mengenai produk yang ditawarkan. 

Media sosial menawarkan begitu banyak kesempatan bagi 

pemasar dan menyediakan lahan yang stategis untuk 

mengiklankan produk dan menerapkan strategi pemasaran 

lainnya. Suatu usaha yang melakukan pemasaran produk atau 

jasa menggunakan media internet atau yang sering disebut e-

                                                           
8 Kotler, Philip. (2005). Manajemen Pemasaran (Ed. 11, Jilid 1). Jakarta: 

PT. Indeks. Hlm 2  
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marketing. E-marketing adalah sisi pemasaran dari e-

commerce, yang terdiri dari kegiatan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan sesuatu, mempromosikan, dan menjual 

barang dan jasa melalui internet.  

     Di negara Indonesia sendiri pengguna internet mengalami 

peningkatan jumlah dari tahun ke tahunnya dan menurut 

proyeksi dari TEKNOIA (Media inovasi, teknologi dan 

marketing) jumlah pengguna akan terus meningkat. 

 

 

Sumber : TEKNOIA Tahun 2020
9
 

Gambar 1 

perkembangan penggunaan internet di Indonesia 

 

     Menurut Kotler dan Keller, e-commerce adalah pengunaan 

website untuk bertransaksi atau memfasilitasi penjualan 

produk dan jasa secara online. Pada saat ini pengusaha dengan 

mudah melakukan kegiatan promosi secara online hanya 

                                                           
9 Ramadhan, Bagus, “Data Internet di Indonesia dan prilakunya Tahun 

2020” diakses dari https://teknoia.com/data-internet-di-indonesia-dan-prilakunya-

880c7cd19 Pada tanggal 10 September 2020 pukul 15:13 
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dengan  menggunakan smartphone yang mereka miliki, 

smartphone saat ini memegang peranan penting dalam 

melakukan segala kegiatan pemasaran online. Pemasaran yang 

disampaikan dari mulut ke mulut di jejaring sosial, yang 

sangat berhubungan dengan cara pemasaran yang menular 

sehingga pelanggan mau menyampaikannya kepada teman 

mereka disebut dengan viral marketing.  

 

 

Sumber : TEKNOIA Tahun 2020 

Gambar 2 

Penggunaan Sosial Media di Indonesia 

 

     Menurut Kotler adanya teknologi yang canggih dengan 

jaringan internet memudahkan interaksi secara langsung 

antara konsumen dan pelaku bisnis. Apapun bisa dilakukan 

baik sekedar mencari informasi ataupun menjalankan bisnis. 

Melihat perkembangan internet yang semakin canggih pelaku 

bisnis kini banyak memilih strategi pemasaran dan 

memanfaatkan internet untuk berkomunikasi, memberikan 

informasi dan mempromosikan bisnisnya kepada konsumen. 

Kegiatan pemasaran bisnis dengan menggunakan internet ini 

disebut e-marketing. 
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     Pada dasarnya objek ekonomi dalam islam mempunyai 

bidang yang luas, sehingga Al-quran dan As-sunnah  secara 

mayoritas banyak yang membicarakan persoalan ekonomi 

dalam bentuk global maupun umum.
10

 Hal ini jelas bahwa 

islam membuka peluang bagi manusia untuk melakukan 

inovasi  dari berbagai bentuk muamalah selama hasil inovasi 

tersebut tidak keluar dari dari prinsip-prinsip yang telah 

ditentukan dalam Islam.  

Di antara bentuk inovasi yang muncul  dalam dunia 

pemasaran pada era digital ini yaitu viral-marketing.
11

 Seperti 

ayal Al-quran berikut: 

                        

                      

             

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 

sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.(QS.An-nisa:29)
12

 

Di dalam hadits dari Abu Hurairah Radhiyallahu 

„Anhu,  Rasulullah Shallallahu „Alaihi Wasallam bersabda: 

                                                           
10 Zaki, Khazin. (2020). Manajemen Syariah Viral Marketing Dalam 

Perspektif Pemasaran Syariah. Jawa Tengah. CV. Amerta Media. Diambil dari 

http://books.google.com/books. 
11 Nuryanto, Hery. (2012). Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi. Jawa Timur. PT Balai Pustaka (Persero). Diambil dari 

http://books.google.com/books. 
12 Al-quran Surat An-Nisa Ayat 29 
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َى َيَكاِرَو األَْخالقِ  ًِّ ا بُِعْثُت ألُتَ ًَ انًىارد انبشزية. (  إِنَّ

 )انبيهقي

Artinya: “Sesungguhnya aku diutus hanya untuk 

menyempurnakan keshalihan akhlak.” (HR. Al-Baihaqi).  

Karena itu sudah sepatutnya ini menjadi panduan bagi 

pemasar syariah untuk selalu memelihara moral dan etika 

dalam berbisnis. Sebagai seorang pemasar hendaknya 

memperhatikan sopan santun dan etika atau tata cara 

berkomunikasi yang benar dan sesuai aturan yang sudah 

ditentukan. Komunikasi merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dalam kehidupan manusia, karena segala gerak 

dan langkah kita selalu disertai dengan komunikasi.  

     Menurut Fauzia, komunikasi yang islami adalah 

komunikasi yang jujur (tidak bohong) dan beretika seperti 

yang bersumber dari Al-Qur‟an atau Hadist
13

, sebagaimana 

sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An Nahl (16): 

116 yaitu: 

                       

                          

        

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 Tiadalah beruntung”.
14

 

                                                           
13 Fauzia, Ika Y. (2013). Etika Bisnis dalam Islam (Ed. pertama). Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group 
14 Via Al-Qur'an Indonesia http://quran-id.com (diakses pada Senin tanggal 

12 Oktober 2020) 
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     Selain dalam Surat An-Nahl ayat 116, perihal berdagang 

menyampaikan dengan cara yang jujur dan benar sesuai 

syariat Islam, Rasulullah bersabda : 

 

قَا قَا أَْو قَاَل َحتَّى يَتَفَزَّ ٌِ بِاْنِخيَاِر َيا نَْى يَتَفَزَّ َّنَا فَإِ  اْنبَيَِّعا ٌْ َصَذقَا َوبَي

ا َوَكَذبَا ُيِحقَْت بََزَكةُ  ًَ ٌْ َكتَ ا، َوإِ ًَ ا فِي بَْيِعِه ًَ  (.HRيسهى(بُىِرَك نَهُ

Artinya : “Penjual dan pembeli masih mempunyai hak khiyar 

(hak untuk memilih) sebelum keduanya berpisah. Jika 

keduanya berlaku jujur dan terus terang, maka transaksi 

keduanya akan mendapat berkah. Jika keduanya berlaku dusta 

dan menutupnutupi, mungkin saja mereka berdua mendapat 

laba, tetapi jual beli mereka kehilangan berkah.” (HR. 

Muslim) 

     Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berbisnis 

dengan adil, Hal ini merupakan salah satu bentuk akhlak yang 

harus dimiliki oleh seorang syariah marketer. Berbisnis 

dengan adil wajib hukumnya, bukan hanya sebuah himbauan 

dari Allah SWT. Sikap adil termasuk di antara nilai-nilai yang 

telah ditetapkan oleh Islam dalam semua aspek ekonomi 

Islam. Lawan kata keadilan yakni kezaliman,yaitu sesuatu 

yang telah diharamkan Allah SWT atas diri-Nya sebagaimana 

diharamkan-Nya atas hamba-hamba-Nya. Allah SWT 

mencintai orangorang yang berbuat adil dan membenci orang-

orang yang berbuat zalim, bahkan melaknat mereka. 

Sebagaimana Allah dalm firman-Nya : 
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Artinya : ”Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang 

membuat buat dusta terhadap Allah ? Mereka itu akan 

dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan 

berkata: “Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap 

Tuhan mereka”. Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas 

orang-orang yang zalim” QS Al-Hud:18.
15

 

     Viral marketing atau disebut juga WOM (Word of Mounth 

Marketing) adalah  internet yang penggunaan  pemasarannya 

dari mulut ke mulut, yang sangat berhubungan dengan pesan 

atau cara pemasaran yang sangat menular atau berantai 

sehingga konsumen mau menyampaikannya kepada orang 

lain.  Media sosial (sosial media) dapat meningkatkan 

penjualan secara luas dan tidak memerlukan biaya yang 

mahal, konsumen juga akan lebih mudah mencari dan 

mendapatkan informasi mengenai produk atau jasa yang ingin 

mereka beli atau gunakan.
16

 Semakin berkembangnya 

teknologi dalam pemasaran, tidak sedikit pengusaha lain yang 

telah menggunakan trend ini, selain praktis teknik ini dapat 

dilakukan oleh setiap pengusaha lain sehingga menimbulkan 

banyaknya pesaing. 

     Inti dari viral marketing adalah strategi pemasaran yang 

dapat menyebabkan orang-orang membicarakan bisnis yang 

dilakukan perusahaan di kalangan sosialisasi teman-teman 

mereka atau jejaring sosial mereka. Dalam dunia pemasaran 

konvensional, hal ini dikenal dengan istilah public relations 

atau  network marketing yang memanfaatkan asosiasi, 

komunitas atau jaringan teman-teman untuk menyebarkan 

pesan pemasaran tentang bisnis perusahaan.  

     Kelebihan yang bisa dilakukan oleh viral marketing adalah 

kemampuannya untuk menduplikasikan kegiatan komunikasi 

                                                           
15 Q.S Al-Hud ayat:18 
16 Atul Aliya, Khorik,  Skripsi: “Pengaruh promosi melalui media sosial 

terhadap keputusam pembelian dengan viral marketing sebagai variabel intervening 

(studi kasus pada konsumen Sfa Steak & Resto Karangayar” (Surakarta : IAIN 

Surakarta, 2017) Hal 3. 
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pemasaran ke seluruh penjuru internet. Karena jaringan 

internet tak terbataskan oleh batas waktu dan zona geografis 

maka memungkinkan komunikasi pemasaran tersebar dan 

meluas kepada seluruh pengguna internet yang ada di seluruh 

belahan dunia,
17

 sehingga tentunya menimbulkan keputusan 

pembelian pada konsumen. 

     Hal ini membuat Cafe Dievha yang bergerak dibidang 

kuliner di Sumberjaya, Lampung Barat untuk menggunakan 

media sosial sebagai pendorong keberhasilan penjualannya. 

Cafe Dievha melakukan Promosi menggunakan media sosial 

contohnya Instagram untuk mendukung Usaha kulinernya. 

Lambat laun followers yang dimiliki Cafe dievha meningkat 

dengan berjalannya waktu, juga di dukung oleh viral 

marketing atau mulut ke mulut. Dievha Cafe mendongkrak 

strategi promosinya melalui media sosial dengan 

menggunakan teknik viral marketing, karena dilihat strategi 

ini merupakan alat promosi yang paling efektif untuk 

menyebarkan komunikasi dengan cepat dibanding alat-alat 

promosi lainnnya dengan kunjungan kunsumen pada bulan 

Januari adalah -+1500 pengunjung. Dilihat dari media sosial 

Dievha Cafe, banyak promosi melalui foto-foto konsumen 

yang berkunjung kesana.
18

 Namun saat penulis berkunjung 

datang untuk observasi kesana ternyata ada masalah yang 

terjadi bahwa dengan menggunakan Viral marketing ini owner 

kesusahan soal sinyal jaringan, apalagi saat mengupload video 

serta tidak adanya pengeditan foto dan video secara 

professional juga menjadi alas an jarang update di Instagram 

terutama untuk prodk yang dijual di Cafe Dievha. Dari 

followers instagram yang sudah banyak, tetapi jarang update 

foto ke feed Instagram, penulis tertarik untuk meneliti adakah 

pengaruh promosi melalui media sosial dengan Viral 

Marketing atau Worth of mounth sebagai variabel mediasi 

                                                           
17Ristania, N. & Justianto, J.S./Journal of Business Strategy and 

Execution,5(2),131-161 (135 
18Gambar postingan di Intagram Cafe Dievha 

(https://www.instagram.com/dievhacafe/) 
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dalam menentukan Keputusan konsumen untuk membeli 

Produk yang dijual di Cafe Dievha yang berlokasi di Sumber 

jaya Kabupaten Lampung Barat. 

    Peneliti mencoba mengetahui Variabel apa saja dari latar 

belakang di atas  yang mempengaruhi Promosi melalui media 

sosial yang terjadi dalam  keputusan pembelian konsumen 

menggunakan viral marketing. Variabel yang peneliti gunakan 

dalam penelitian ini adalah (X) Promo, Promo merupakan 

setiap bentuk komunikasi yang digunakan oleh perusahaan 

untuk memberi pesan/ informasi, membujuk, atau 

mengingatkan orang mengenai produk/ jasa dan gagasan 

perusahaan kepada masyarakat, dengan maksud agar orang 

dapat menerimanya dan melakukan perbuatan sebagaimana 

seperti keinginan perusahaan, dan tentunya melalu media 

social.  

     Variabel (Y) ialah Keputusan Pembelian, Keputusan 

Pembelian adalah Keputusan pembelian adalah suatu 

keputusan karena ketertarikan yang dirasakan oleh seseorang 

terhadap suatu produk, dan ingin membeli, mencoba, 

menggunakan, atau memiliki produk tersebut. Dalam 

keputusan membeli barang, konsumen sering kali ada lebih 

dari dua pihak yang terlibat dalam proses pertukaran atau 

pembeliannya. Dan Variabel Mediasi adalah Viral marketing 

(Z), banyaknya pesaing yang munggunakan media sosial pula, 

dan susahnnya mendapatkan konsumen di era konsumen lebih 

pintar dalam memutuskan pembelian mereka dimana saja 

yang mereka rasa pas di hati mereka. Sehingga dengan 

variabel yang digunakan tersebut, maka peneliti memilih judul 

“Pengaruh Promosi melalui media sosial terhadap 

keputusan beli dengan viral marketing sebagai mediator 

studi kasus pada konsumen Diva Cafe Sumber Jaya 

Lampung Barat”. 
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C. Identifikasi dan Batasan masalah 

C.1 Identifikasi masalah 

     Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk 

mempermudah pembahasan dan penyusunan kerangka 

berfikir, maka permasalah yang muncul dapat di 

indentifikasikan sebagai berikut:   

1. Perkembangan teknologi internet terutama di bidang 

media sosial, konsumen mampu mempengaruhi 

konsumen lain melalui pengetahuan atau pengalaman 

mereka yang dimuat di media sosial. 

2. Semakin sedikit konsumen yang mengandalkan iklan 

yang dibuat pelaku usaha, konsumen beralih ke viral 

marketing dan informasi dari teman karena lebih 

tercercaya. 

3. Banyak pesaing di bidang sejenis yang memanfaatkan 

media sosial juga membuat konsumen 

membandingkannya sebelum melakukan keputusan 

pembelian. 

4. Susahnya mendapatkan konsumen yang seketika ingin 

melakukan keputusan pembelian, maka Dievha cafe 

Sumberjaya Lampung Barat melakukan strategi 

promosi melalui media sosial dengan viral marketing.  

C.2 Batasan Masalah  

     Mengingat begitu banyaknya permasalahan yang harus 

dibatasi, pembatasan masalah dalam penelitian di tetapkan 

agar penelitian terfokus pada pokok permasalahan yang ada 

berdasarkan pembahasan yang ada. Sehingga diharapkan 

penelitian yang akan dilakukan tidak menyimpang dari tujuan 

yang telah ditetapkan. Penelitian ini dibatasi pada masalah 

berikut: 

1. Penelitian dilakukan pada konsumen Dievha cafe 

Sumberjaya Lampung Barat. 
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2. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh promosi 

melalui media sosial terhadap keputusan pembelian 

dengan viral marketing sebagai variabel instervening. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh signifikan dalam promosi melalui 

media sosial dengan keputusan membeli pada konsumen 

Cafe Dievha Sumberjaya, Lampung Barat? 

2. Apakah ada pengaruh signifikan positif antara promosi 

dan melalui media sosial dengan viral marketing pada 

konsumen Cafe Dievha Sumberjaya, Lampung Barat? 

3. Apakah ada pengaruh signifikan positif viral marketing 

sebagai mediator dengan keputusan membeli konsumen 

Cafe Dievha Sumberjaya Lambung Barat? 

 

E. Tujuan Penelitian 

     Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk 

menemukan, menguji dan mengembangkan suatu 

pengetahuan. Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh signifikan dalam 

promosi melalui media sosial dengan keputusan membeli 

pada konsumen Cafe Dievha Sumberjaya Lampung 

Barat. 

2. Untuk mengetahui adanya  pengaruh signifikan positif 

antara promosi dan melalui media sosial dengan viral 

marketing pada konsumen Cafe Dievha Sumberjaya 

Lampung Barat. 

3. Untuk mengetahui adanya pengaruh signifikan positif 

viral marketing sebagai mediator dengan keputusan 
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membeli konsumen Cafe Dievha Sumber jaya Lampung 

Barat. 

 

F.    Manfaat Penelitian  

     Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk 

penulis sendiri maupun orang lain, manfaat yang dapat 

diambil dari penelitian ini diantara lain :  

a. Secara teoritis  

1) Penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran yang bermanfaat bagi bidang keilmuan 

Manajemen islam. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

rujukan untuk penelitian lanjutan, menjadi tambahan 

pembendaharaan bacaan, sehingga dapat menambah 

pengetahuan mengenai Viral Marketing. 

3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi semua pelaku usaha dalam 

memberikan pengalaman dan kesan yang baik 

kepada konsumen sehingga mendapat respon serta 

penilaian yang baik guna menunjang keberlanjutan 

usaha dan nilai tambah untuk meningkatkan 

keputusan daya beli konsumen. 

b. Manfaat Praktis 

1) Mengembangkan kemampuan berfikir kritis dengan 

pola pikir yang dinamis kemudian menuangkan 

dalam bentuk karya ilmiah.  Menjadi tolak ukur 

kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang 

didapat selama perkulihan. 

2) Hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan dan 

pertimbangan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 
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F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 

Tabel 1 

Penelitian Terdahulu 

Penelit

i 

Judul 

Penelitia

n 

Metode 

Peneliti

an 

Hasil 

Penelitian 

Persamaa

n 

Perbe

daan 

Retno 

Sosilo

wati, 

Edrian

a 

Panges

tuti, 

Aniesa 

Samira 

Bafadh

al 

Pengaruh 

Viral 

Marketin

g 

terhadap 

kepercaya

an 

konsumen 

dan 

dampakny

a pada  

keputusan 

pembelia

n. 

Kuantit

atif 

Viral 

Marketing 

berpengaru

h 

signifikan 

terhadap 

Kepercaya

an 

Konsumen, 

Viral 

Marketing 

berpengaru

h 

signifikan 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian. 

Mengguna

kan 

Variabel 

Viral 

Marketing 

Metode 

Kuantitatif 

Tahun 

Peneli

tian 

Lokasi 

Peneli

tian 

Berda

sarkan 

Perspe

ktif 

Ekono

mi 

Islam 

Ahmad 

Farih, 

Ahmad 

Jauhari

, Eko 

Widod

o 

Pengaruh 

Promosi 

Melalui 

Media 

Sosial  

terhadap 

Pengambi

lan 

Keputusa

n Kursus 

Kuantit

atif 

Viral 

Marketing 

berpengaru

h 

signifikan 

positif 

antara 

promosi 

melalui 

media 

Mengguna

kan 

Variabel 

Viral 

Marketing 

Metode 

Kuantitatif 

Tahun 

Peneli

tian 

Lokasi 

Peneli

tian 

Berda

sarkan 

Perspe
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Bahasa 

Inggris 

Pare 

dengan 

Viral 

Marketin

g sebagai 

Variabel 

Intervenin

g. 

sosial. 

Viral 

Marketing 

berpengaru

h 

signifikan 

positif 

keputusan 

pembelian. 

viral 

marketing 

sebagai 

variabel 

intervening 

berpengaru

h 

signifikan 

antara 

promosi 

melalui 

media 

sosial 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

ktif 

Ekono

mi 

Islam. 

Muha

mmad 

Yusuf 

Hamda

ni, M. 

Kholid 

Mawar

di 

Pengaruh 

Viral 

Marketin

g 

terhadap 

kepercaya

an 

konsumen 

serta 

dampakny

Kuantit

atif 

variabel 

viral 

marketing 

(X) 

terbukti 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

kepercayaa

Mengguna

kan 

Variabel 

Viral 

Marketing 

Metode 

Kuantitatif

. 

Tahun 

Peneli

tian 

Lokasi 

Peneli

tian 

Berda

sarkan 

Perspe
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a 

terhadap 

keputusan 

pembelia

n 

n 

konsumen. 

ktif 

Ekono

mi 

Islam. 

Indah 

Handar

uwati, 

Adhita 

Mahara

ni 

Dewi 

Pengaruh 

Viral 

Marketin

g melalui 

Instagram 

Minat 

Beli 

Produk 

Camilan 

Khas 

Daerah 

Secara 

Online. 

Kuantit

atif 

Viral 

Marketing 
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H. Sistematika Penulisan 

      Adapun sistematika penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:  

BAB I  : PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan tentang Penegasan Judul, Latar Belakang 

Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu 

yang Relevan dan manfaat penelitian. 

BAB II  : LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

Bab ini membahas tentang Teori yang Digunakan dan Pengajuan 

Hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan tentang Waktu dan Tempat Penelitian, 

Pendekatan dan Jenis Penelitian, Populasi, Sampel, dan Teknik 

Pengumpulan Data, Definisi Operasional Variabel, Instrumen 

Penelitian, Uji Validitas dan Reliabilitas Data, Uji Prasarat Analisis, 

dan Uji Hipotesis. 
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BAB IV : DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menguraikan tentang Deskripsi Data dan Pembahasan Hasil 

Penelitian Analisis. 

BAB V : PENUTUP  

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan Rekomendasi  

DAFTAR RUJUKAN  

LAMPIRAN 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Teori Yang Digunakan 

1. Pemasaran 

a. Pengertian Pemasaran 

     Pada dasarnya pemasaran merupakan suatu proses 

sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai 

dengan yang lain The American Marketing Association 

(Kotler and Keller, Holleson) menyatakan bahwa: 

     Definisi pemasaran yang lebih menekankan pada 

proses manajerial yaitu proses perencanaan dan penepatan 

konsepsi, penetapan harga, promosi dan distribusi 

gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran 

yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Dalam 

hal ini pemasaran melibatkan sejumlah fungsi manajerial 

yang saling berhubungan dalam suatu proses manajemen, 

yaitu analysis, planning, implementation, dan control.
19

 

     Pengertian pemasaran tidak terbatas hanya dalam 

dunia bisnis saja. Pemasaran ternyata dapat mempunyai 

makna yang lebih luas, yang mencakup makna 

kemasyarakatan. Untuk memahami itu, dapat kiranya 

melalui definisi pemasaran yang diberikan oleh Philip 

Kotler sebagai berikut: 

     “Pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan 

pada usaha untuk memuaskan keinginan (wants) dan 

kebutuhan (needs) melalui proses pertukaran.” 

     Berdasarkan pada definisi diatas dapat disimpulkan 

bahwa titik tolak terletak pada kebutuhan dan keinginan 

                                                           
19Dr. Lili Suryati, S.E, M.M., AMA., CITA., Manajemen Pemasaran 

(Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), h. 2. 
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manusia. Kebutuhan dan keinginan manusia dapat 

dipenuhi oleh adanya produk atau sumber-sumber 

(resources) atau alat pemuas (satisfier). Produk tersebut 

dapat berupa benda, jasa, kegiatan (activity) orang 

(person), tempat, organisasi, atau gagasan (idea).
20

 

Pemasaran berhubungan erat dengan mengidentifikasi dan 

memenuhi kebutuhan orang-orang dan masyarakat. Salah 

satu dari definisi pemasaran terpendek adalah memenuhi 

kebutuhan secara menguntungkan. Dengan kecerdasan 

pemasaran, kebutuhan pribadi atau sosial diubah menjadi 

peluang bisnis yang mampu menghasilkan laba. 

     Asosiasi Pemasaran Amerika mendefinisikan 

pemasaran sebagai suatu fungsi organisasi dan 

seperangkat proses nilai kepada pelanggan, serta 

mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang 

menguntungkan organisasi dan pemegang saham. 

     Sedangkan Manajemen Pemasaran diartikan sebagai 

suatu seni dan ilmu dalam memilih pasar sasaran dan 

mendapatkan, menjaga, serta menumbuhkan pelanggan 

dengan menciptakan, menyerahkan, dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. 

Sedangkan definisi menurut manajerial, pemasaran sering 

digambarkan sebagai seni menjual produk. 

     Tujuan pemasaran adalah untuk mengetahui dan 

memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk 

atau jasa cocok dengan pelanggan, dan selanjutnya 

menjual dengan  sendirinya.
21

 

b. Proses Pemasaran 

     Proses pemasaran menurut Kotler dan Armstrong 

(2008:6) sebagai berikut: 

                                                           
20 Warnadi, S.E., M.Si, Aris Triyono, S.E., M.M, Manajemen Pemasaran 

(Sleman: CV Budi Utama, 2019), h. 2. 
21 Henry, S.E., M.Si., CRP., RSA., CFRM, Manajemen Pemasaran 

(Jakarta: PT. Grasindo, 2019), h. 4. 
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Gambar 3 

Model Kompleks Proses Pemasaran
22

 

 

     Gambar 3 menunjukkan model komples dari lima 

langkah proses pemasaran. Dalam empat langkah 

pertama, perusahaan bekerja untuk memahami 

pelanggan, menciptakan nilai bagi pelanggan dan 

membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. 

Dalam langkah terakhir, perusahaan menuai hasil dari 

menciptakan nilai unggul bagi pelanggan. Dengan 

menciptakan nilai bagi pelanggan, sebagai imbalanya 

mereka menangkap nilai dari pelanggannya dalam 

bentuk penjualan, laba dan ekuitas pelanggan dalam 

jangka panjang. 

c. Konsep Pemasaran 

     Kotler dan Armstrong, ada lima konsep alternatif yang 

mendasari langkah-langkah organisasi dalam merancang 

dan melaksanakan strategi pemasaran. Konsep-konsep 

tersebut antara lain: 

a. Konsep produksi 

     Ide bahwa konsumen akan menyukai produk 

yang tersedia dan sangat terjangkau dan karena itu 

organisasi harus berfokus pada peningkatan 

                                                           
22 Dr. Darmanto, M.M, Drs. Sri Wardoyo, M.M, Manajemen Pemasaran 

(Sleman: CV Budi Utama, 2012), h. 6. 
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produksi dan efisiensi distribusi. 

b. Konsep produk 

     Ide bahwa konsumen akan menyukai produk 

yang menawarkan kualitas, kinerja dan fitur terbaik 

dan oleh karena itu organisasi harus menguras 

energinya untuk membuat peningkatan produk yang 

berkelanjutan. 

c. Konsep penjualan 

Ide bahwa konsumen tidak akan membeli produk 

perusahaan kecuali jika produk itu dijual dalam 

skala penjualan dan usaha promosi yang besar. 

d. Konsep pemasaran 

Filosofi manajemen pemasaran yang menyatakan 

bahwa pencapaian tujuan organisasi tergantung pada 

pengetahuan akan kebutuhan dan keinginan target 

pasar dan memberikan kepuasan yang diinginkan 

secara lebih baik dari pada pesaing. 

e. Konsep pemasaran berwawasan sosial 

Prinsip pemasaran yang menyatakan bahwa 

perusahaan harus mengambil keputusan pemasaran 

yang baik dengan memperhatikan keinginan 

konsumen, persyaratan perusahaan, kepentingan 

jangka panjang konsumen dan kepentingan jangka 

panjang masyarakat. 

2. Jual Beli 

a. Pengertian Jual Beli  

     Jual Beli Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti 

al-bai‟, al-Tija>rah dan yang berarti mengambil, memberikan 

sesuatu, atau barter. Kata al-bai‟ dalam bahasa Arab terkadang 

digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata ash-shira‟ 

(beli). Dengan demikian, kata al-bai‟ berarti jual, tetapi 
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sekaligus juga berarti beli.
23

 Menurut Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah, al-bai‟ adalah jual beli antara benda dan 

benda atau pertukaran antara benda dengan uang.  Dalam 

istilah fiqh disebut dengan al-bai‟ yang berarti menjual, 

mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. 

Menurut Syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta 

tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara 

keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak 

milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan 

perhitungan materi. Ibnu Qudumah dalam kitab al Mugni, 

yaitu jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam 

bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Sedangkan Sayyid 

Sabiq berpendapat bahwa jual beli adalah melepaskan harta 

lain berdasarkan kerelaan dan memindahkan milik dengan 

mendapatkan benda lain sebagai gantinya secara sukarela dan 

tidak bertentangan dengan syara‟. Terdapat pula beberapa 

definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, antara lain: 

Menurut ulama Hanafiyah yang artinya: Saling menukar harta 

dengan harta melalui cara tertentu.
24

 

b. Dasar Hukum Jual Beli 

     Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama 

umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-

Qurán, sunah Rasulullah SAW serta Ijma‟, yakni: 

1. Al-quran, dalam surah al-Baqarah 2:275 

                

                    

                         

                                                           
23 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru van 

Hoeve, 1996), 184. 
24 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2003), 113. 
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     Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) 

riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya 

orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 

penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian 

itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal 

Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai 

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti 

(dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang 

kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah 

penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya.  

     Maksud dari ayat tersebut adalah jual beli telah 

diperbolehkan oleh Allah SWT dan hukumnya halal. 

Akan tetapi apabila ada unsur riba dalam jual beli 

tersebut maka hukumnya haram dan dilarang oleh 

Allah SWT. 

 

2. Hadits 

     Rasulullah meriwayatkan jual beli sebagai mata 

pencaharian yang baik, yaitu yang artinya : "Wahai 

Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling 

baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki 
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dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang 

mabrur." (HR. Ahmad).
25

 

 

3. Ijma‟ 

     Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan 

dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu 

mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang 

lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik 

orang lain yang dibutuhkannya harus diganti dengan 

barang lain yang sesuai. 

 

     Kesimpulan dari potongan ayat al-Qur‟an, hadist 

serta ijma tersebut adalah jual beli pada dasarnya 

mubah atau boleh akan tetapi hukum jual beli bisa 

berubah pada situasi tertentu. Imam Asy-Syatibi 

berpendapat bahwa hukum jual beli yang aslinya 

boleh bisa berubah menjadi wajib, misalnya ketika 

terjadi praktik ikhtikar atau penimbunan barang 

sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak 

naik. Maka menurutnya pihak pemerintah boleh 

memaksa pedagang untuk menjual barangnya.
26

 

3. Promosi 

a. Pengertian Promosi 

     Promosi menurut Sigit adalah setiap bentuk komunikasi 

yang digunakan oleh perusahaan (pemasar) untuk memberi 

tahu (informasi), membujuk, atau mengingatkan orang 

mengenai produk, jasa, bayangan (image), gagasan (idea) atau 

keterlibatan perusahaan dan masyarakat dengan maksud agar 

                                                           
25 Ahmad, Kitab Ahmad, Hadist No. 16628, Lidwah Pustaka i-Software-

Kitab Sembilan Imam). 
26 Syafeí Rachmat, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 75. 
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orang dapat menerimanya dan melakukan perbuatan 

sebagaimana seperti keinginan perusahaan (pemasar).
27

  

     Promosi merupakan unsur penting di suatu perusahaan 

dalam memberikan informasi dan menarik konsumen untuk 

mengenal produk mereka secara langsung. Dalam hal ini 

meningkatkan penjualan promosi adalah salah satu unsur yang 

wajib di laksanakan dalam pemasaran produk/jasa. Selain itu 

promosi juga dapat di gunakan untuk memprediksi pasar, jika 

produk tersebut laku di pasaran artinya produk tersebut dapat 

di terima oleh masyarakat.
28

 

     Ekonomi Islam Tentang Promosi Ekonomi Islam juga 

menerapkan promosi yang dilakukan untuk menawarkan, 

menginformasikan, menjual produk atau jasa di pasar. Karena 

dengan promosi masyarakat akan mengetahui keberadaan 

produk atau jasa. Prinsip yang digunakan oleh Nabi 

Muhammad SAW, adalah personal selling, iklan, promosi 

penjualan dan humas. Namun caracara yang ditetapkan oleh 

Nabi Muhammad SAW berbeda dengan promosi yang 

dilakukan pada saat ini. Cara yang dilakukan Nabi 

Muhammad SAW tidak lepas dari nilai-nilai moralitas. 

Promosi pada era nabi belum berkembang seperti sekarang 

ini, dimana seluruh produsen telah menggunakan alat yang 

serba modern, media internet, televisi, radio dan lain-lain. 

Dalam istilah manajemen sifat dari nabi dapat diterjemahkan 

sebagai supel, cerdas, deskripsi tugas, delegasi wewenang, 

kerja tim, cepat tanggap, kordinasi, kendali dan supervise. 

     Bauran promosi merupakan kombinasi dari alat-alat 

promosi, yaitu periklanan, penjualan tatap muka (personal 

selling), promosi penjualan dan publisitas yang dirancang 

untuk menjual barang dan jasa. Untuk menjual barang dan 

                                                           
27 Sigit, Soehardi. “Pemasaran Praktis (Practical Marketing)”. Cet. Ke-dua. 

(Yogyakarta:2010 BPFE) hlm.53 
28 Khoiro, Failatul, N. Rachman, M. Hufron, “Pengaruh Promosi Media 

Sosial Terhadap Keputusan Pembelian Dengan Viral Marketing Sebagai Variabel 

Intervening” e-Jurnal Riset Manajemen (2017) hlm.144 
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jasa secara langsung kita telah melakukan kegiatan bisnis. 

Dalam konsep Al-Qur‟an tentang bisnis juga sangat 

komprehensif, parameter yang dipakai tidak menyangkut 

dunia saja, namun juga menyangkut urusan akhirat. Al-

Qur‟an memandang kehidupan manusia sebagai sebuah 

proses yang berkelanjutan. Manusia harus bekerja bukan 

hanya untuk meraih sukses di dunia namun juga kesuksesan di 

akhirat.
29

 

     Menurut prinsip syariah, kegiatan pemasaran harus 

dilandasi semangat beribadah kepada Tuhan Sang Maha 

Pencipta, berusaha semaksimal mungkin untuk kesejahteraan 

bersama, bukan untuk kepentingan golongan apalagi 

kepentingan sendiri. Strategi promosi dalam ekonomi Islam 

yaitu : 

1) Ekonomi Islam Tentang Media Iklan 

     Prinsip ekonomi Islam yang dipakai yaitu 

kebenaran dan kejujuran. Dalam ekonomi Islam 

mempromosikan suatu produk melalui iklan, 

kebenaran dan kejujuran adalah dasar nilai ekonomi 

Islam. Islam sangat melarang kebohongan dalam 

berbagai bentuk. Maka dari itu setiap pengelola harus 

berlaku jujur, benar dan lurus dalam melakukan 

promosi sesuai dengan iklan yang ditampilkan. Tidak 

boleh berlaku curang, berkata bohong, bahkan 

mengumbar sumpah atau iklan palsu. 

     Suatu informasi produk walaupun dengan secara 

bebas memilih kreasi penyampaianya, tetapi dibatasi 

oleh pertanggung jawaban secara horizontal dan 

vertikal sekaligus. Suatu kebebasan yang tak 

terkendali yang membuat suatu pasti tidak akan 

membawa dampak positif walaupun dalam jangka 

pendek mungkin menguntungkan. Demikian pula 

                                                           
29 Ahmad Mustag, The Furture of Economics: An Islamic Perspektif, Asy 

Syaamil Press & Grafika, jakarta, 2001, Hlm. 35 
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nilai kebenaran harus dijunjung tinggi untuk 

mempertahankan suatu tujuan luhur dari bisnis.
30

 

Kebebasan dalam kreasi penyampaiannya harus 

diimbangi dengan pertanggung jawaban manusia.
31

 

Sebagaimana firman-Nya:  

                     

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa 

yang telah diperbuatnya” (QS. Al-Muddatstsir:38).
32

 

     Jadi iklan Islami adalah bentuk komunikasi tidak 

langsung yang didasari pada informasi mengenai 

suatu produk yang bertujuan untuk mempengaruhi 

konsumen dan dalam penyajianya berlandaskan pada 

etika periklanan Islami. 

     Pengiklan juga harus menghindari iklan yang 

menipu dan 23berlebihan yang dianggap sebagai 

bentuk kebohongan. Kebenaran fakta dalam informasi 

yang disampaikan kepada publik juga terkandung 

dalam Al Quran, sebagaimana firman Nya : 

                

                     

Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-

orang yang seandainya meninggalkan di belakang hari 

turunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu,hendaklah 

                                                           
30 Muhammad, Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi 

Islam , BPFE, Yogyakarta, 2004, hlm. 274 
31 Oci Yonita Marhari, Manajemen Bisnis Modern Ala Nabi Muhammad , 

Al-Maghfiroh, Bandung, 2012, hlm. 34 
32 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya Surat Al-

Muddatstsir. 
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mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang benar.( Q.S. An-Nisa‟ : 

9)
33

 

 

2) Ekonomi Islam Tentang Promosi Penjualan 

     Prinsip ekonomi Islam yang dipakai dalam 

promosi penjualan yaitu kepercayaan dan suka sama 

suka. Pengelola pantai batu lapis tidak memaksa para 

wisatawan untuk memakai jasanya, transaksi terjadi 

atas dasar suka sama suka dan kepercayaan. Orang 

yang terjun dalam bidang usaha jual beli harus 

mengetahui hukum jual beli agar dalam jual beli 

tersebut tidak ada yang dirugikan, baik dari pihak 

penjual maupun pihak pembeli. Jual beli hukumnya 

mubah. Artinya, hal tersebut diperbolehkan sepanjang 

suka sama suka. Allah berfirman: 

                  

               

                  

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan 

yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”
34

 

     Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila seseorang 

melakukan jual beli dan tawar menawar dan tidak ada 

kesesuaian harga antara penjual dan pembeli, si 

pembeli boleh memilih akan meneruskan jual beli 

                                                           
33 Ibid, h. 78 
34 Ibid, h. 83 
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tersebut atau tidak. Apabila akad (kesepakatan) jual 

beli telah dilaksanakan dan terjadi pembayaran, 

kemudian salah satu dari mereka atau keduanya telah 

meninggalkan tempat akad, keduanya tidak boleh 

membatalkan jual beli yang telah disepakatinya. 

3) Ekonomi Islam Tentang Penjualan Pribadi (personal 

selling) 

     Prinsip ekonomi Islam yang dipakai dalam 

penjualan pribadi yaitu keikhlasan. Islam menetapkan 

keikhlasan sangat penting dalam setiap langkah 

kehidupan manusia. Berdasarkan hal itu, keikhlasan 

pelaku bisnis diharapkan tidak berlaku curang 

ataupun melanggar kepentingan orang lain dengan 

sengaja. Pada saat presentasi tenaga penjual 

menguraikan fitur-fitur produk bagi pelanggan. 

Menggunakan pendekatan kepuasan kebutuhan. 

Biasanya mereka menjelaskan fiturfitur penting dari 

produknya, menonjolkan kelebihan-kelebihannya dan 

menyebutkan contoh-contoh kepuasan konsumen. 

Oleh karena itu pada saat presentasi, tenaga penjual 

harus dipersiapkan dengan baik, dilatih kembali apa 

yang mereka katakan, menggunakan kontak mata 

langsung, bertanya dengan pertanyaaan terbuka dan 

bersikap tenang. Meskipun demikian, dalam 

mempresentasikan suatu produk diharapkan untuk 

berbicara jujur dan bisa memenuhi janji-janjinya. 

Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 77 : 
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Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang menukar 

janji (nya dengan) allah dan sumpah-sumpah mereka 

dengan harga yang sedikit,mereka itu tidak mendapat 

bahagian (pahala) di akhirat.” 

        Diterangkan pula dalam hadist HR.Ibnu Majah : 

 

 

 

Artinya: “muslim adalah saudara muslim tidak boleh 

bagi seorang muslim apabila ia berdagang dengan 

saudaranya dalam memakan cacat, kecuali 

diterangkan”. 

     Dari uraian ayat al-Qur‟an dan hadits di atas, jelas 

memerintahkan umat Islam untuk jujur termasuk 

dalam berbisnis. Dengan sikap kejujuran, pembeli 

akan bertambah karena Allah SWT akan memberikan 

kelebihan pada orang jujur itu. Sedangkan pembeli 

tentu juga akan memberikan informasi tentang 

kejujuran dan kebaikan pedagang itu kepada yang 

lain, sehingga pembelinya bertambah. 

b. Bentuk Komunikasi Promosi di Media Sosial  

     Media sosial sering menggunakan 2 bentuk komunikasi 

pemasaran: 

1. Periklanan dengan sosial media. “Iklan sosial 

media adalah semua bentuk pembicaraan non pribadi 

berbayar, tentang organisasi, produk, layanan atau ide 

yang menggunakan media sosial sebagai media. 

2. Perdagangan melalui medsos. Selain iklan online, 

para pemasar juga menggunakan bentuk komunikasi 

sosial seperti Kaskus atau Fashion setiap hari, 

Facebook serta Instagram, dll. Pemasaran melalui 

media sosial adalah salah satu bentuk iklan yang 

menggunakan komunitas media social dimana 
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pengiklan (produsen atau pemilik merek) dapat 

langsung berinteraksi dan membangun dialog dengan 

para konsumennya”.
35

 

c. Dimensi Promosi Melalui Media Sosial 

     Terdapat 4 dimensi yang ada dalam media sosial 

diantaranya : 

1. Context “How we frame stories”. adalah 

membentuk sebuah cerita atau informasi dengan 

penggunaan bahasa maupun isi dari cerita tersebut.  

2. Communication “the practice of sharing our story 

as listening, responding, and growing”. adalah 

Kenyamanan pengguna dan pesan dapat berhasil 

disampaikan oleh informasi atau cerita dengan 

mendengarkan, menambahkan respons, dan 

menambahkan gambar. 

3. Collaboration “working togetherto make and more 

efficient and effective”. adalah kolaborasi yang baik 

antara perusahaan dan pengguna medsos. 

4. Connection “the relationships we forge and 

maintain”. Adalah  Mempertahankan hubungan yang 

terjalin secara terus menerus sehingga pengguna dapat 

dekat dengan perusahaan yang menggunakan media 

sosial.
36

 

 

d. Promosi melalui media sosial dapat diukur dengan 

indikator sebagai berikut:  

1) Isi pesan iklan di media sosial sudah lengkap   

2) Penyampaian pesan di media sosial mudah di 

pahami  

                                                           
35 Ibid., hlm 144 
36 Ibid., hlm 144 
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3) Iklan produk Dievha Cafe di dukung oleh gojek 

online atau gofood dalam mengenalkan produk 

Dievha Cafe. 

4) Melakukan hubungan interaktif perindividu dengan 

iklan Dievha Cafe di media sosial. 

4. Media Sosial 

a. Pengertian Media Sosial  

     Menurut Mc Quail Media sosial merupakan kebiasaan 

informasi dan pergeseran peran orang dalam proses membaca 

dan menyebarkan informasi yang didukung oleh teknologi 

web. Social media memberdayakan masyarakat untuk menjadi 

penyebar informasi. Social media merupakan pergeseran 

penyebaran informasi dari mekanisme broadcast (one-to-

many) menjadi mekanisme many-to-many.
37

 

     Media sosial adalah konten berisi informasi yang dibuat 

oleh orang yang memanfaatkan teknologi penerbitan, sangat 

mudah diakses dan dimaksudkan untuk memfasilitasi 

komunikasi, pengaruh dan interaksi dengan sesama dan 

dengan khalayak umum.
38

 Dewasa ini, praktek pemasaran 

dengan social media mulai berkembang dan digunakan 

sebagai alat strategi pemasaran produk, mempromosikan 

merek, dan brand suatu perusahaan. Sosial media merupakan 

tempat berkumpulnya orang-orang yang ingin berbagi 

informasi dan tempat untuk mencari teman baru serta 

berinteraksi dengan teman lainnya secara online. 

b. Efektivitas Media Sosial  

     Media sosial paling baik dipahami sebagai suatu kelompok 

baru dari online media yang sebagian besar memiliki 

karakteristik sebagai berikut:  

                                                           
37 Mc Quail, Denis.” Teori Komunikasi Massa”. (Jakarta: Salemba 

Humanika 2011). Hlm. 17 
38 Naseullah, Rulli. “Media Sosial”. (Bandung: Simbiosa Rekata Media. 

2015) Hlm. 6 



 
 

38 

1. Participation & Engagement, social media 

mendorong kontribusi dan umpan balik dari 

semua orang yang tertarik. Hal ini mengaburkan 

batas antara media dan penonton (audience).  

2. Openness, sebagian besar layanan social media 

terbuka untuk menerima umpan balik dari 

partisipasi. Mereka mendorong suara atau voting, 

komentar dan membuat konten. Konten yang 

dilindungi password disukai pengguna. 

3. Conversation, bila tradisional media berbicara 

tentang komunikasi broadcast (konten yang 

ditransmisikan dan didistribusikan kepada 

audience), social media berbicara tentang 

komunikasi yang lebih baik, yaitu metode 

percakapan kumunikasi dua arah.  

4. Community, social media memungkinkan 

komunikasi untuk terbentuk dengan cepat dan 

dapat berkomunikasi dengan efektif. Komunikasi 

berbagai minat yang sama, seperti pencinta 

fotografi, masalah politik, masalah musik atau 

hiburan, ataupun sebuah acara TV favorit. 

5. Connectedness, sebagian besar jenis social media 

berkembang karena keterhubungan mereka, yaitu 

dengan cara memanfaatkan link yang 

mengarahkan untuk berpindah ke sumber website 

yang lain.
39

 

     Media sosial mampu memenuhi keinginan pengguna untuk 

berinteraksi  secara interaktif dan berpatisipasi pada apa yang 

mereka minati. Karena luasnya berkomunikasi yang interaktif 

serta jangkauan global yang dimiliki media sosial. 

                                                           
39 Ibid., hlm. 8 
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Saat ini, e-commerce dapat dilakukan melalui media sosial, 

dan memungkinkan penjual untuk mencapai lebih banyak 

pembeli potensial.
40

 

     Meningkatnya pengguna Instagram tentunya merupakan 

sebuah peluang yang baik bagi Marketer yang berbisnis secara 

online yaitu mendorong terjadinya belanja online (online 

shoping) dengan memanfaatkan penggunaan Instagram 

sebagai media pemasaran baik secara sengaja maupun tidak 

sengaja. Penjual dapat menggunakan Instagram untuk 

menawarkan berbagai produk yang dibutuhkan oleh pengguna 

instagram lain dengan menampilkan video testimoni, 

screenshots tanggapan dari konsumen yang telah 

menggunakan produk yang ditawarkan dan menggunakan 

caption yang menarik untuk mempengaruhi konsumen 

potensial (follower) dalam menentukan keputusan pembelian. 

Keputusan pembelian merupakan proses pengintegrasian yang 

mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau 

lebih perilaku alternatif, dan memilih salah satu diantaranya.
41

 

     Konsumen yang melakukan pembelian secara online, 

biasanya akan mencari informasi dari berbagai sumber untuk 

meyakinkan konsumen akan kualitas produk, keamanan 

transaksi, asuransi atau garansi terhad.ap produk yang akan 

dibeli. Keputusan Pembelian Online  adalah proses pemilihan 

yang memadukan pengetahuan dengan karakter pribadi 

(personal), vendor atau supplier, pelayanan, kualitas website, 

sikap pada saat pembelian, tujuan pembelian online, dan 

                                                           
40 Sandy, Kurnia, Thoyib, Sumar, Christianingrum, “Pengaruh Viral 

Marketing dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Online 

Melalui Media Sosial Instagram Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi  Universitas 

Bangka Belitung Angkatan 2016-2018” Holistic Journal of Management Research 

Volume I, No.1, Juni 2020, hlm 2 
41 Setiadi, N. J. “Perilaku Konsumen. In perspektif kontemporer pada motif, 

tujuan dan keinginan konsumen”. (Jakarta: Pernadamedia Grup. 2015) hlm, 15 
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pengambilan keputusan untuk mengevaluasi dua atau lebih 

perilaku alternatif, dan memilih salah satu diantaranya.
42

 

     Instagram dianggap media yang paling efektif dalam 

melakukan promosi baik itu barang ataupun jasa. Instagram 

dapat mengirimkan pesan berantai yang akan disebarkan oleh 

orang lain secara terus menerus. Pesan berantai itulah yang 

disebut sebagai viral marketing (pemasaran viral) dan dapat 

dimanfaatkan sebagai media promosi. Viral marketing ini 

menitik beratkan pada bagaimana agar penyebaran informasi 

sebuah produk atau jasa kebanyak orang secara berantai, 

mewabah kebanyak pihak/konsumen yang dituju dengan 

menggunakan bantuan internet sebagai teknologi marketing.
43

 

5. Prilaku Konsumen dan Keputusan Beli 

1. Prilaku Konsumen 

a. Pengertian Prilaku Konsumen 

     Kebutuhan dan keinginan konsumen sangat 

bervariasi dan dapat berubahubah karena adanya 

faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam 

melakukan pembelian. Oleh karena itu, seorang 

pemasar perlu untuk memahami perilaku konsumen 

supaya kegiatan pemasaran yang dilaksanakan dapat 

berjalan secara efektif dan efisien. Menurut 

Mangkunegara “Perilaku konsumen adalah tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau 

organisasi yang berhubungan dengan proses 

pengambilan keputusan dalam mendapatkan, 

menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang 

dapat dipengaruhi lingkungan”.
44

 

                                                           
42 Mahkota, A. P., Suyadi, I., & Riyadi. “Pengaruh Kepercayaan dan 

kenyamanan terhadap keputusan pembelian online”. (2014) hlm, 10 
43 Wardanhi, sartika sari. 2011. “Strategi Viral Marketing Im3 Indosat 

Dalam Menarik Pelanggan Kawula Muda Di Makassar”. Jurnal Komunikasi 

KAREBA, Vol. 1, No. 4 Desember 2011. 
44 Mangkunegara, Prabu Anwar. “Perilaku Konsumen. Edisi Revisi. 

Cetakan Kedua”. (PT. Refika .Aditama Bandung.2002) 
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b. Pentingnya Prilaku Konsumen 

1. Perilaku konsumen penting dalam kehidupan 

setiaphari. 

     Kalau saja setiap konsumen  memiliki perilaku 

yang konstan, mungkin kajian tentang perilaku 

konsumen tidak begitu  penting. Tetapi mengingat 

konsumen selalu berinteraksi dengan lingkungannya, 

maka secara otomatis perilaku itu akan berubah-ubah 

bahkan dalam  hitungan hari. Perilaku konsumen di 

sini penting untuk memahami mengapa dan apa saja 

yang mempengaruhi perubahan perilaku konsumen. 

Dalam kehidupan sehari-hari tentu saja selalu akan 

melakukan kegiatan proses jual beli, dimanapun dan 

bagaimanapun. Lingkungan yang dimaksud bisa saja 

karena  tetangga, keluarga, atau lain sebagainya. Jika 

konsumen merasakan sesuatu yang tidak cocok  

dengan produk atau barang serta harga, maka, 

konsumen bisa saja membatalkan apa yang akan dia 

beli.  

2. Perilaku konsumen penting untuk pengambilan 

keputusan. 

     Setiap keputusan yang diambil oleh konsumen 

pasti didasarkan pada alasan-alasan tertentu, baik 

secara langsung ataupun  tidak langsung. Proses 

pengambilan keputusan konsumen sangat terkait 

dengan masalah  kejiwaan dan faktor eksternal. 

Dengan memahami perilaku konsumen, pemasaran 

akan mudah untuk menggambarkan bagaimana proses 

keputusan itu dibuat. Jika penjual mempunyai sifat  

interaksi, marketing, atau komunikasi yang baik 

dengan konsumen lainnya, maka konsumen  bisa jadi 

otomatis tertarik dengan produk atau barang yang 

dijual. Tetapi jika penjual tidak bisa  berkomunikasi 

yang baik, makater jadi sebaliknya. 
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c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumen 

     Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen dalam membuat keputusan pembelian. 

Faktor-faktor tersebut sebagian besar tidak dapat 

dikendalikan oleh pemasaran,  tetapi harus 

diperhatikan, namun  secara garis besar faktor-faktor 

yang mempengaruhi perilaku  konsumen dibagi 

menjadi dua bagian yaitu eksternal dan faktor 

internal. 

1. Motivasi 

     Motivasi merupakan suatu keadaan dalam 

pribadi seseorang yang mendorong  keinginan 

individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

tertentu guna mencapai suatu tujuan.  Seperti 

contohnya, apabila terdapat konsumen yang 

menginginkan sesuatu, dengan harga  yang pas 

dan barang yang berkualitas tinggi, maka 

konsumen otomatis merasa cocok dan akan 

membelinya.  

2. Persepsi  

     Pada masing-masing individu memiliki 

presepsi yang berbeda-beda, maka dari itu  

persepsi memiliki sifat nilai yang subyektif. 

Konsumen akan melakukan persepsi pada produk,  

harga, keiklanan dari kegiatan pemasaran 

perusahaan untuk memenuhi kebutuhan yang 

dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Contohnya, konsumen akan berpersepsi bahwa  

harga dari suatu produk akan di lihat dari kualitas 

produk yang dijual. 

3. Belajar 

     Kehidupan konsumen tidak jauh dari kata 

belajar. Proses belajar ini akan dilakukan  

konsumen apa bilaingin mendapatkan kepuasan 
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agar tidak terjadi kekecewaan pada produk  yang 

akan dibeli. Apabila konsumen merasa puas dan 

cocok, maka tanggapannya akan  diperkuat, dan 

ada kecenderungan bahwa tanggapan yang sama 

akan terulang. Jadi,  konsumen dalam proses 

pembeliannya selalu mempelajari sesuatu. 

Contohnya, setelah  mengambil barang yang akan 

dibeli, sebelum berjalan kekasir, diteliti terlebih 

dahulu apakah  tidak ada yang rusak atau lecet 

didalam barang tersebut, karena mayoritas apabila 

barang sudah dibeli tetapi nyatanya ada yang 

rusak, tidak dapat diganti atau dikembalikan lagi  

kepada perusahaan atau penjual. 

4. Kepribadian dan Konsep Diri 

     Keuntungan mempelajari perilaku konsumen 

dengan mempergunakan teori konsep diri  adalah 

bahwa kita dapat membandingkan antara 

deskripsi konsep diri konsumen yang  ditunjukkan 

sendiri dengan konsep diri konsumen tersebut 

tentang diri nya sendiri,  dibandingkan dengan 

test kepribadian yang dapat dipakai untuk melihat 

tanggapan konsumen  sesungguhnya tentang 

takdir dirinya. 

Ada 3 unsur pokok dalam kepribadian individu, 

yaitu: 

a. Pengetahuan, yaitu unsur-unsur yang mengisi 

akal dan alam jiwa seorang manusia yang  

sadar, secara nyata terkandung dalam 

otaknya. Hal ini akan menimbulkan suatu 

gambaran, pengamatan (persepsi), apersepsi, 

konsep dan fantasi terhadap segala hal yang 

diterima dari lingkungan melalui panca 

inderanya. Contohnya, apabila konsumen 

sangat paham tentang  bahan bahan produksi 

dari barang yang akan dibeli, jika dengan 
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pengetahuan konsumen  tersebut bahan bahan 

untuk membuat suatu produk bagus dan 

aman, maka bias saling  menguntungkan 

terhadap konsumen dan perusahaan.  

b. Perasaan, yaitu suatu keadaan dalam 

kesadaran manusia yang karena pengaruh  

pengetahuannya dinilainya sebagai keadaan 

positif dan negatif. Contoh dalam keadaan 

positif,  yaitu, konsumen memperhatikan 

barang dengan harga jual yang tidak terlalu 

tinggi dan   produk yang dijual juga memiliki 

bahan atau tekstur yang aman, maka 

konsumen merasa cocok  dan puas. Contoh 

dalam keadaan negatif, yaitu,harga jual suatu 

produk sangat tinggi tetapi  bahan yang 

dipakai tidak terasa aman dan bagus, maka 

konsumen akan merasa kecewa dan  bias jadi 

akan membatalkan proses pembelian dari 

barang tersebut. 

c. Dorongan naluri, yaitu kemajuan yang sudah 

merupakan naluri pada tiap manusia. Macam-

macam dorongan naluri, antara lain dorongan 

untuk mempertahankan hidup, dorongan seks,  

dorongan untuk mencari makan, dorongan 

untuk berinteraksi dengan sesama, dorongan 

untuk  meniru perilaku sesama nya dan 

sebagainya. Lingkungan sekitar dan keluarga 

juga bisa  menjadi naluri setiap manusia. Cara 

manusia untuk mempertahankan hidupnya 

pasti harus  mempersiapkan seperti baju, 

makanan, atau lain sebagainya. Untuk 

memenuhi kebutuhan  tersebut, manusia 

sebagai konsumen dapat mencari atau 

mengevaluasinya dipasar. 
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5. Sikap 

     Sikap-sikap konsumen akan diliat berdasarkan 

produk-produk tertentu. Sikap  konsumen ini 

dapat berubah menjadi positif atau negatif 

tergantung produk dan merek bisa disampaikan 

dengan maksimal kepada para konsumen. 

Sedangkan faktor-faktor lingkungan  ekstern atau 

disebut juga variabel inter personal dapat 

diuraikan sebagai berikut:  

a. Kebudayaan 

     Perusahaan dituntut untuk mengerti akan 

implikasi dari kebudayaan dimana perusahaan 

beroperasi. Barang-barang atau produk, 

penentuan harga, promosi atau keiklanan , 

pembungkusan warna, merek dan lambang-

lambang yang semuanya harus dipilih dan 

dirancang secara teliti untuk menjadikan 

suatu barang dapat diterima dalam 

kebudayaan  konsumennya. Hal ini penting, 

karena perilaku konsumen itu ditata, 

dikendalikan dan dimantapkan pola-polanya 

oleh berbagai sistem nilai dan norma budaya 

yang seolah-olah  berada diatasnya. 

b. Kelas Sosial 

     Perilaku konsumen antara kelas sosial 

yang satu akan sangat berbeda dengan kelas 

lain, karena golongan sosial ini menyangkut 

aspek-aspek sikap yang berbeda-beda. Oleh  

sebab itu pembagian kelas sosial dapat 

digunakan sebagai variabel yang bebas 

(independent)  untuk mensegmentasikan 

pasar dan meramalkan tanggapan konsumen 

terhadap kegiatan  pemasaran perusahaan. 

Antara berbagai kelas sosial dapat diamati 
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adanya perbedaan perbedaan yang cukup 

mencolok dalam hal kebiasaan, hobi, mengisi 

waktu luang, kesediaan  menerima inovasi 

baru dan lain sebagainya. 

c. Keluarga  

     Dewasa ini peran keluarga dalam 

mempengaruhi individu dalam pembelian 

atau  konsumsi sudah mulai bergeser, bukan 

sebagai salah satu jenis dari kelompok kecil, 

tetap i  lebih pada pengaruhnya yang sangat 

penting terhadap perilaku konsumen dan 

sekaligus  sebagai sebuah kelompok referensi 

(dengan anggota keluarga yang menunjukkan 

nilai-nilai, norma-norma, dan standar 

keluarga dalam perilakunya). Keluarga dapat 

berbentuk keluarga  inti yang terdiri dari 

ayah, ibu dan anak, dan dapat pula berbentuk 

keluarga besar yang meliputi i keluarga inti 

ditambah dengan orang-orang yang 

mempunyai ikatan saudara dengan keluarga 

tersebut, seperti kakek, nenek, paman, 

menantu dan lain-lain. 

a. Pengertian Keputusan beli 

     Menurut Sangadji dan Sopiah Keputusan yang di buat oleh 

pelanggan pada pembelian produk adalah kelompok dari suatu 

keputusan pembelian, keputusan pembelian ialah cara 

terintegrasi yang menggabungkan pemahaman untuk 

mempertimbangkan dua alternatif atau lebih, untuk memilih 

salah satu diantaranya.
45

 

                                                           
45 Ibid., hlm,120 



 
 

47 

     Proses pengambilan keputusan konsumen adalah tahap 

demi tahap yang digunakan oleh konsumen ketika membeli 

barang atau jasa.
46

 

b. Faktor-faktor keputusan daya beli 

     Faktor- faktor yang menentukan keputusan pembelian 

konsumen antara lain: 

1. Personal: karakteristik konsumen meliputi usia, 

gender, etnis, penghasilan tahap siklus kehidupan 

keluarga, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, 

kepribadian, dan konsep diri (self-concept). 

2. Psikologis: persepsi, motivasi, pembelajaran, 

serta keyakinan dan sikap. 

3. Sosial: keluarga, teman, jejaring sosial online dan 

offline.
47

 

     Keputusan yang diambil oleh konsumen untuk 

membeli sebuah produk merupakan kumpulan dari 

keputusan. Setiap keputusan pembelian memiliki 

struktur sebanyak tujuh komponen yaitu; Keputusan 

Tentang Jenis Produk, Keputusan Tentang Bentuk 

Produk, Keputusan Tentang Merek, Keputusan 

Tentangpenjualannya, Keputusan Tentang Jumlah 

Produk, Keputusan Tentang Waktu Penjualan, 

Keputusan Tentang Waktu Pembelian, Dan 

Keputusan Tentang Cara Pembayaran.
48

 

6. Viral Marketing 

a. Pengertian Viral Marketing 

     Menurut Kotler, p., & Keller, K.L Viral marketing 

(meluas seperti virus) dapat didefinisikan sebagai bentuk 

                                                           
46 Ibid., hlm 10 
47 Tjiptono, Fandy dan Diana, Anastasia. “Pemasaran; Esensi dan Aplikasi”. 

(Yogyakarta: Andi. 2016)  Hlm. 77 
48 Dharmmesta, Basu Swasta dan  Handko,T Hani, “Manajemen Pemasaran 

Analisis Perilaku Konsumen”. (Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta. 2012) hlm 70 
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lain dari penyebaran berita dari mulut ke mulut melalui 

media elektronik, atau berita dari satu klik mouse ke klik 

beikutnya (word of mouse) yang mendorong konsumen 

menceritakan dan menyebarluaskan informasi produk dan 

jasa yang dikembangkan perusahaan atau informasi audio, 

video dan tertulis kepada orang lain secara online.
49

 Viral 

Marketing adalah suatu teknik pemasaran dengan 

memanfaatkan jaringan untuk mencapai suatu tujuan 

pemasaran tertentu secara berantai memperbanyak diri. 

Konsep virus, yaitu memperbanyak diri sendiri, membuat 

konsep  ini   disebut  viral  marketing.
50

 

    Viral  marketing  adalah pemasaran  dari  mulut ke  

mulut melalui internet yang berhubungan dengan 

menciptakan Email atau event pemasaran yang meluas 

sehingga konsumen bersedia  menyampaikan kepada 

teman mereka.
51

  

b. Dimensi Viral Marketing 

     Dimensi Viral Marketing dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:  

1. Kekuatan,kekuatan adalah kelayakan konsumen 

ketika memberikan informasi, interaksi dan anggapan 

antara konsumen di situs jejaring sosial. 

2. Posisi opini, valensi adalah minat konsumen pada 

suatu produk dengan membeli produk berdasarkan 

pendapat dan rekomendasi dari konsumen lain. 

                                                           
49 Kotler, p., & Keller, K. L. “In Manajemen Pemasaran Edisi 15 Jilid 1”. 

(Jakarta: PT Indeks. 2016) 
50 Sandy, Kurnia, Thoyib, Sumar, Christianingrum, “Pengaruh Viral 

Marketing dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Online 

Melalui Media Sosial Instagram Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi  Universitas 

Bangka Belitung Angkatan 2016-2018” Holistic Journal of Management Research 

Volume I, No.1, Juni 2020, hlm 19 
51 Hasan, A. “marketing dari mulut ke mulut. In word of mouth 

marketing”.(Yogyakarta: MEDPRESS. 2010) hlm 120 
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3. Konten, konten adalah kabar tentang kenyamanan 

yang hendak  dibeli konsumen.
52

 

     Kunci Viral marketing adalah komentar atau diskusi 

yang terdapat pada website konsumen dan 

merekomendasikan pada konsumen yang lain. Mereka 

akan menghubungkan konsumen potensial yang akan 

memakai barang atau jasa dan merekomendasikannya 

pada konsumen yang lain. Pengguna internet yang loyal 

akan lebih mudah mengambil keputusan karena mereka 

memperoleh tambahan informasi dan sekaligus saran dari 

pengguna yang lain. 

     Seruan atas mereka terkait pemanfaatan atas suatu 

produk seperti video, games, images, email dan pesan 

teks, bonus produk, menyentuh emosi pelanggan. Viral 

marketing bisa lebih murah dari pada pembelian di pasar 

tradisional sering dikampanyekan. Sejak itu mulai 

berkembang secara pesat  pola pikir atas media.
53

 

c. Keuntungan Viral Marketing 

     Keuntungan viral marketing antara lain : pelayanan yang 

utama, biaya lebih rendah, jangkauan lebih luas, lebih efisien 

dan kesempatan promosi yang berjelanjutan (Produk atau 

merek mudah dan cepat dikenal oleh konsumen.
54

 

     Alasan utama untuk meningkatkan popularitas viral 

marketing yaitu: 

1. Akses jaringan yang mudah. 

2. Biaya promosi yang rendah. 

                                                           
52 Goyette, I., Ricard,L.,Bergeron,J. & Marticotte, F (2010). e-WOM Scale: 

Wordof-Mouth Measurement Scale for e-Services Context, Canadian Journal of 

Administrative Sciences,27(1),5-23. 
53 Furqon, Mohammad Amir, “Pengaruh Viral Marketing dan Turbo 

Marketing Terhadap Keputusan Pembelian”, Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen  

Vol 4, (1), 2020, 79-90 Jurnal Inspirasi Bisnis & Manajemen  Published every June 

and December, hlm 81  e-ISSN: 2579-9401, p-ISSN: 2579-9312 Available online 

athttp://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jibm 
54 Ibid., hlm 81 
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3. Lebih cepat tersampaikan ke para konsumen 

Terlepas dari kemungkinan risiko. 

     Viral marketing memberi peluang yang besar dalam 

meraih konsumen potensial dengan biaya rendah sehingga 

jangkauan usaha juga lebih luas.  

d. Kerugian Viral Marketing 

     Kerugian viral marketing antara lain: 

1. Kekuatan pemasaran viral tergantung pada pesan 

dari orang ke orang, dalam prosesnya adakalanya 

menjangkau seseorang yang anda tidak ingin 

berhubungan dengannya. 

2. Ancaman spam bila dibuat asal asalan. 

3. Penawaran berbasis finansial. 

4. Brand dilution.  

     Bagaimanapun viral ini bagai dua bilah pedang. 

Membuat konsumen mampu mengingat, sebagai kendali 

ada di tangan konsumen, dan risiko pesan tidak 

tersampaikan dengan benar. Dilain pihak, suatu kesuksesan 

viral mendatangkan keajaiban atas merek usaha.
55

 

     Mengidentifikasi beberapa insrumen yang dapat 

merangsang pemasaran viral  termasuk diantaranya 

rekomendasi pelanggan, bulletin, jaringan, komunitas, 

penawaran gratis, undian, daftar calon pembeli, daftar 

referensi, program afiliasi, dan search engine. Bagaimana 

pelaku bisnis peka terhadap kepuasan konsumen setelah 

menikmati pelayanan ataupun setelah memakai produk. 

Lewat perilaku word of mouth atas  apa yang mereka 

alami.
56

 

                                                           
55 Ibid., hlm, 82 
56 Ferguson, Jodie. Johnston, W. (2011). Customer response to 

dissatisfaction: A synthesis of literature and conceptual ramework. Industrial 

Marketing Management, 40, 118–127. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.i 

ndmarman.2010.05.002 

https://doi.org/https:/doi.org/10.1016/j.i%20ndmarman.2010.05.002
https://doi.org/https:/doi.org/10.1016/j.i%20ndmarman.2010.05.002
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e. Komponen dalam Viral Marketing  

    Defisini viral marketing secara umum ialah cara dan proses 

serta penyebaran pesan elektronik sebagai saluran untuk 

mengkomunikasikan informasi tentang produk kepada 

masyarakat luas dan berkembang. Adapun indikator viral 

marketing adalah sebagai berikut
57

 :  

1. Customer Recomendation 

2. Newsletter 

3. Linking Strategies 

4. Chat Room 

5. Reference List 

7. Marketing Syariah 

 a. Pengertian Marketing Syariah 

     Marketing syariah adalah segala aktifitas bisnis dalam 

bentuk kegiatan berbisnis mulai dari  perencanaan, 

penciptaan, hingga penawaran kepada konsumen berdasarkan 

ajaran islam dan dilandaskan kepada hukum syariah. Adapun 

tindakantindakan yang harus dihindari marketer dalam 

menjalankan aktivitas pemasarannya yaitu suap (rishwah) 

apabila marketer mendapatkan  

penawaran uang dari orang lain yang bertujuan untuk 

menjadikan hal yang tidak diperbolehkan menjadi boleh dan 

menerima imbalan, manipulasi suplai (ihtikar), manipulasi 

permintaan dan penawaran (najash) membuat data palsu untuk 

mendapatkan kepentingan sepihak, culas dan curang (tadlis), 

dan kedzaliman (dzulm).
58

 Sesuai dengan ayat Allah SWT 

untuk mengingatkan agar senantiasa menghindari perbuatan 

                                                           
57 e – Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Unisma website : www.fe.unisma.ac.id (email : 

e.jrm.feunisma@gmail.com) diakses pada 2 Februari 2021 
58 Widiastutik, Rialita “Wisata  Terhadap Keputusan Berkunjung  (Studi 

Pada Wisata Religi Masjid Safinatun Najah)” Skripsi UIN Walisongo Semarang 2019, 

hlm 18 
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yang zalim dalam bisnis. Allah berfirman dalam surah 

shaad:24 yang berbunyi
59

: 

                       

                      

                              

           

     Artinya : Daud berkata "Sesungguhnya dia Telah berbuat 

zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk 

ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya 

kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian 

mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali 

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; 

dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa 

kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya 

lalu menyungkur sujud dan bertaubat.
60

 

Adapun tujuan pemasaran dalam islam antara lain: 

1) Memformulasikan dan membawa teori pemasaran 

menuju dunia baru sebagai bagian dari disiplin 

pemasaran modern sesuai dengan ajaran islam. 

2) Implementasi pemasaran syariah harus mampu 

menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan 

keadilan sosial. 

Marketing syariah dirancang berdasarkan tiga kombinasi 

penting: 

                                                           
59 /nhninej:: fkkgj://kthj:isne.efe/0158-hlite-jlitk-jfts-tatk-42.fkeh 

(Diakses pada tanggal 29 Januari 2021) 
60 Abdul Rahman Smith, Al-Quran AnNur, (Semarang: Asy-Syifa‟, 2011), 

h. 362 
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1) Pemasaran dalam tingkat kecerdasan intelektual 

fokusnya adalah strategi, program (product, place, 

price, promotion – marketing mix), diferensiasi dan 

selling. 

2) Pemasaaran dalam tingkat kecerdasan emosional/rasa 

ditandai dengan hadirnya konsep customer 

relationship, emotional branding, dan experiental 

marketing. 

3) Pemasaran pada level kecerdasan spiritual. Pemasaran 

di bimbing oleh nilai-nilai akidah yaitu kejujuran, 

amanah (tanggung jawab), fathanah (cerdas, 

bijaksana), tabligh (komunikatif), dan sebagainya 

disebut soul marketing yang telah dicontohkan oleh 

Rasulullah saw.   

 

     Pemasaran syariah mendorong marketer agar menjadikan 

kegiatan pemasaran itu sebagai ibadah untuk menciptakan 

kemakmuran, sehingga memungkinkan pemasaran itu dapat 

menjadi ibadah untuk mencari keuntungan yang memiliki 

nilai lebih tinggi, yang tidak bertentangan oleh Al-qur‟an dan 

hadis. Aktivitas tersebut dapat menghasilkan manfaat yang 

banyak untuk semua orang. Dalam Al-qur‟an surah Al an‟am 

ayat 162 berfirman: 

                         

     Artinya: “katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, 

ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan 

semesta alam.”
61

 

 

                                                           
61 Tafsir Surah Al-An'am ayat 16 /https://tafsirq.com/6-Al-An'am/ayat-

162#tafsir-quraish-shihab (Diakses pada tanggal 29 tanggal 2021) 

https://tafsirq.com/6-Al-An'am/ayat-162#tafsir-quraish-shihab
https://tafsirq.com/6-Al-An'am/ayat-162#tafsir-quraish-shihab
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     Rasulullah Shallallahual‟aihi wa sallam telah mengajarkan 

pada umatnya untuk berdagang dengan menjujung tinggi etika 

keislaman. Dalam beraktivitas ekonomi, umat Islam dilarang 

bathil. Namun harus melakukan kegiatan ekonomi yang 

dilakukan saling ridho, sebagaimana firman Allah Ta‟ala 

dalam QS An-Nisa‟ ayat 29: 

 

                        

                      

        

     Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 

sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.”     Ada beberapa sifat Rasulullah 

Shallallahual‟aihi wa sallam yang menjadikannya sukses 

dalam berbisnis ialah; shiddiq (jujur atau benar) dalam 

berdagang Rasulullah Shallallahual‟aihi wa sallam sebagai 

seseorang yang jujur dan benar dalam menginformasikan 

produknya; Amanah (dapat dipercaya); fathanah (cerdas) 

dalam hal ini pemimpin yang mampu memahami, menghayati, 

dan mengenal tugas, dan tanggung jawab bisnisnya dengan 

sangat baik; tabligh (komunikatif) jika seorang pemasar harus 

mampu menyampaikan keunggulan-keunggulan produk 

dengan menarik dan tepat sasaran tanpa meninggalkan 

kejujuran dan kebenaran.
62

 

 

                                                           
62 Suindawati, Strategi Pemasaran  Islam dalam Meningkatkan Penjualan, 

Skripsi Sarjana Ekonomi dan Bisnis Islam, Semarang, 2015, h. 31-32 
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b. Konsep Pemasaran Syariah 

     Konsep dasar spiritual marketing adalah tata olah cipta, 

rasa, hati dan karsa (implementasi) yang dibimbing oleh 

integritas keimanan, ketaqwaan, dan ketaatan kepada syariat  

Allah  swt. Jika iman, takwa, dan taat syariah ini semu, maka 

aktivitas marketing yang dilakukan itu tidak ada sangkut 

pautnya dengan syariat Islam.
63

 

     Konsep pemasaran islam haruslah didasari oleh filsafat 

dasar islam yaitu tauhid.
64

 Dalam pemasaran sudah dijelaskan 

dalam Al-Quran dan hadis, kita dapat melihat bagaimana 

Islam mengatur kehidupan bisnis muslim diantaranya: 

                        

                       

        

Artinya:      

     “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka 

di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS. 

an-Nisaa‟ : 29) 

c. Karakteristik Pemasaran Syariah 

      Ada empat karakteristik pemasaran Islam. 

1) Teistis (rabbaniyah). Dimana semua kegiatan pemasaran 

harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maksudnya 

                                                           
63 Ali Hasan, Marketing Bank Syariah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 

12. 
64 Muhammad Anwar Fathoni, Konsep Pemasaran dalam Prespektif Hukum 

Islam, Jurnal Hukum dan Syariah, Vol.9, No.1, 2018. h. 9 
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adalah seorang pemasar Islam harus meyakini hukum 

Islam merupakan hukum yang terbaik dan dipakai dalam 

menjalani aktivitasaktvitas pemasaran. 

2) Etika (akhlaqiyyah). Dimana etika Islam yang bersumber 

dari Al-Quran dan hadis harus dijalankan oleh pemasar 

Islam dengan mengedepankan masalah akhlak (moral dan 

etika) maka akan terbentuknya keseimbangan dunia dan 

akhirat. 

3) Realistik (al-waqi’yyah). Realistik disini lebih pada sikap 

lentur dalam menyikapi permasalahan pemasaran di 

lapangan namun sikap dan sifat realistik ini bukan berarti 

seorang pemasar islam lantas boleh melanggar hukum 

Islam. 

4) Humanistik (al-insaniyyah). Dalam menyusun konsep dan 

strategi pemasaran Islam harus memperhatikan tanggung 

jawab sosial yang merupakan representasi dari sikap 

humanistik.
65

 

 

B. Pengajuan Hipotesis 

     Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh 

melalui pengumpulan data.
66

 

     Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian sebelumnya diatas 

maka hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

 

H0 : Tidak Ada pengaruh signifikan positif antara Promosi melalui 

Media sosial terhadap Keputusan Pembelian pada Konsumen Dievha 

Cafe Sumber Jaya Lampung Barat. 

                                                           
65 Herry Susanto dan Khaerul Umam, Manajemen Pemasaran Bank 

Syariah,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h.65 
66 Ibid., hlm 96 
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H1 : Ada pengaruh signifikan positif antara Promosi melalui Media 

sosial terhadap Keputusan Pembelian pada Konsumen Dievha Cafe 

Sumber Jaya Lampung Barat. 

 

H0 : Tidak Ada pengaruh signifikan positif antara Promosi melalui 

Media Sosial terhadap Viral Marketing pada konsumen Dievha Cafe 

Sumber Jaya Lampung Barat. 

H2 : Ada pengaruh signifikan positif antara Promosi melalui Media 

Sosial terhadap Viral Marketing pada konsumen Dievha Cafe Sumber 

Jaya Lampung Barat. 

 

H0 : Tidak Ada Pengaruh signifikan antara Promosi melalui Media 

Sosial terhadap Keputusan pembelian dengan Viral Marketing sebagai 

variabel Intervening pada konsumen Dievha Cafe Sumber Jaya 

Lampung Barat. 

H3 : Ada Pengaruh signifikan positif antara Promosi melalui Media 

Sosial terhadap Keputusan pembelian dengan Viral Marketing sebagai 

variabel Intervening pada konsumen Dievha Cafe Sumber Jaya 

Lampung Barat. 
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