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ABSTRACT 

 

 One of the most commercial developments in Internet technology is 

e-commerce. In the current proliferation of online trades, there are 

many societies where fear and uncertainty about spending online.. The 

study is to understand the impact of price, online customer review, 

and islamic branding against purchasing decisions on shopee 

application according to the perspectives of the islamic business 

studies on student economics and the islamic business. The study was 

quantitative. A method of data collection conducted by passing a 

questionnaire to the student. Samples in this study number 50 students 

from the 2017 faculty of economics and islamic business class in UIN 

Raden Intan Lampung. Sampling is being taken using random 

sampling. Data analysis process by using multiple regression analysis 

with a SPSS 23 data processing tool. 

Based on the results of the tests, price has a positive and significant 

impact on the decision of the purchase of the shopee application 

which is shown by the acquisition of thitung > ttabel (2.461 > 2.013). 

For the online variable customer review also has a positive and 

significant impact on purchasing decisions on shopee, this is proved 

by the acquisition of thitung > ttabel (3.769 > 2.013). Furthermore, the 

variable Islamic branding has a positive and significant effect on 

purchasing decisions at the  shopee application this is evidenced by 

the acquisition of the value of tcount > ttable where (2.359> 2.013). 

Taken together (simultaneously) the results show thatPrice, Online 

Customer Review, and Islamic Branding can influence Purchasing 

Decisions on the shopee application, this is evidenced by thef 

valuecalculated > from the ftable, namely (13.216> 2.80). Based on 

the test results of the coefficient of determination (R2) obtained the 

results of R square of 0.463 or  46.3%. This means that the Price 

,Online Customer Review and Islamic Branding  influentialamounted 

to 46.3% of the buying decision. The remaining 53.7% is influenced 

by other factors not included in the study.  

Keywords: Price, Online Customer Review, Islamic Branding, 

Purchase Decision,  shopee application. 
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ABSTRAK 

Salah satu perkembangan teknologi internet di bidang perdagangan 

yaitu E-commerce. Disaat maraknya jual beli secara online seperti 

yang terjadi saat ini, masih banyak masyarakat yang takut dan ragu 

untuk melakukan belanja secara online. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh price(harga), online customer review, 

dan islamic branding terhadap keputusan pembelian pada aplikasi 

shopee menurut perspektif bisnis islam studi pada mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian ini mengunakan 

metode kuantitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa. Sampel pada 

penelitian ini sebanyak 50 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam angkatan 2017 UIN Raden Intan Lampung. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling. Proses 

analisis data dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan 

alat pengolahan data SPSS 23. 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa price(harga) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 

pada aplikasi shopee, hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai 

thitung > ttabel yaitu (2,461 > 2,013). Untuk variabel online 

customer review juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian pada aplikasi shopee, hal ini dibuktikan 

dengan perolehan nilai thitung > ttabel yaitu (3,769 > 2,013). 

Selanjutnya, variabel islamic branding berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian pada aplikasi shopee, hal 

ini dibuktikan dengan perolehan nilai thitung > ttabel dimana 

(2,359 > 2,013). Secara bersama-sama (simultan) diperoleh hasil 

bahwa Harga/Price, Online Customer Review, dan Islamic 

Branding dapat berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian pada 

aplikasi shopee, hal ini dibuktikan dengan nilai fhitung > dari 

ftabel yaitu (13,216 > 2,80). Berdasarkan hasil uji koefisien 

determinasi (R
2
) diperoleh hasil R square sebesar 0,463 atau 46,3%. 

Hal ini berarti bahwa Price/Harga, Online Customer Review dan 

Islamic Branding berpengaruh sebesar 46,3 % terhadap Keputusan 

Pembelian. Sisanya sebanyak 53,7 % dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak termasuk dalam penelitian. 

Kata Kunci : Price(Harga), Online Customer Review, Islamic 

Branding, Keputusan Pembelian, aplikasi Shopee. 
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MOTTO 

 

ٍُّ بٌ   َٰٓ ُ ََٰٰٓٓنَِّرٌه َٰٓٱَٰٓأٌ  ىُ ام  آَٰآَْٰء  اٌ ىتُمَٰٓإِذ  ٌ ََٰٰٓٓت د  م ََٰٰٓٓإِن ى  ََٰٰٓٓه َٰٓثِد  ّم ََٰٰٓٓأ ج  س  َٰٓجُُيُ َٰٓتَُٰٓك َٰٓٱف ََٰٰٓٓىمُّ

ن َٰٓ ٍ ََٰٰٓٓتُتٍ ك ََٰٓ  بتُِت ََٰٰٓٓى ُكم َٰٓثَّ َٰٓٱثََِٰٰٓٓك 
د َٰٓن  ََِٰٰٓٓل َٰٓع  ل  بتِت ََٰٰٓٓة ٌَٰٓ أ َََٰٰٓٓ  بَٰٓتُت ٌَٰٓ ك ََٰٰٓٓأ نَٰٓك  م  ًََُٰٰٓٓك  هَّم  ُ َٰٓٱَٰٓع  َٰٓللَّ

.......... 

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

bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang 

penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan 

janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 

mengajarkannya,” 

(Q.S Al-Baqarah : 282)
1
 

 

                                                             
1 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya, (Jakarta – 

Lestari Books, 2011), h. 55 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut pada skripsi ini, 

maka pada kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas 

guna mempermudah dalam memahami judul skripsi ini, penulis 

memberikan penegasan judul yang mempunyai tujuan untuk 

menghindari kesalahpahaman pembaca dalam menafsirkan judul 

yang dimaksud. Adapun judul skripsi ini adalah “PENGARUH 

PRICE, ONLINE CUSTOMER REVIEW, DAN  ISLAMIC 

BRANDING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA 

APLIKASI SHOPEE MENURUT PERSPEKTIF BISNIS ISLAM 

(STUDI PADA MAHASISWA FEBI UIN RADEN INTAN 

LAMPUNG ANGKATAN 2017)” 

Adapun istilah-istilah yang akan penulis uraikan, adalah sebagai 

berikut : 

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, 

orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan 

atau perbuatan seseorang.
2
 

2. Price (Harga) adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh 

konsumen untuk mendapatkan produk. Harga harus sesuai 

dengan nilai produk yang ditawarkan, kalau tidak pembeli 

akan membeli produk pesaing.
3
 

3. Online Customer Review merupakan bagian dari Electronic 

Word of Mouth (eWOM), yaitu merupakan pendapat langsung 

dari seseorang dan bukan sebuah iklan. Review adalah salah 

satu dari beberapa faktor yang menentukan keputusan 

pembelian seseorang.
4
 

                                                             
2
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa Edisi 4, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1045. 
3
 Philip Kotler, Marketing, alih bahasa oleh Herujati Purwoto Jilid. ke-1, 

(Jakarta: Erlangga, 1999), 41. 
4
 Khammash, M, Electronic Word-ofMouth: Antecedents of Reading 

Customer Reviews in On-line Opinion Platforms: A Quantitative Study From the UK 

Market (ADIS International Conference:2008), 78. 



2 

 

4. Islamic Branding adalah Salah satu strategi dalam mengikat 

minat pembeli yang mereka tetapkan yaitu dengan 

menggunakan identitas Islam dalam memberi merek produk.
5
 

5. Keputusan Pembelian adalah rasa percaya diri yang kuat 

pada diri konsumen atau pelanggan yang merupakan 

keyakinan bahwa keputusan atas pembelian yang diambilnya 

adalah benar.
6
 

6. Aplikasi Shopee adalah adalah sebuah website atau aplikasi 

online yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko 

yang ada di Indonesia. 
7
 

7. Perspektif adalah suatu kerangka konseptual (conceptual 

framework), suatu perangkat asumsi, nilai, atau gagasan yang 

mempengaruhi persepsi kita, dan pada gilirannya 

mempengaruhi cara kita bertindak dalam suatu situasi.
8
 

8. Bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam 

berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) 

kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, 

namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan 

hartanya (ada aturan halal dan haram).
9
 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka maksud dari penelitian  

untuk mengetahui dan menjelaskan Pengaruh Price, Online 

Customer Review, dan  Islamic Branding  terhadap Keputusan 

Pembelian pada Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Bisnis Islam 

Pada Mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung Angkatan 

2017. 

 

                                                             
5 Muhammad  Nasrullah,  “Islamic Branding, Religiusitas Dan Keputusan 

Konsumen Terhadap Produk”, Jurnal Hukum Islam (JHI), Vol 13, No. 2, (2015) : 82. 
6 Philip Kotler & Gary Armstrong,Prinsip-prinsip Pemasaran,(Jakarta: 

Erlangga, 2006), 156. 
7 Dewaweb, “Apa itu Aplikasi?” tersedia di : 

https://www.dewaweb.com/blog/apa-itu-Aplikasi/, diakses pada 24 Agustus pukul 

13.40 WIB. 
8 Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), 16. 
9
 Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, 

Menggagas Bisnis Islami (Jakarta: Gema Insani Press,2002),18. 

https://www.dewaweb.com/blog/apa-itu-marketplace/
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B. Latar Belakang Masalah 

Jual beli merupakan kegiatan tukar-menukar barang yang 

mempunyai nilai dengan melibatkan seorang penjual dan 

pembeli. Dalam kegiatan jual beli, seorang konsumen akan 

mencapai suatu titik dimana konsumen memiliki keyakinan 

terhadap sebuah produk yang disebut dengan keputusan 

pembelian. Oleh karena itu, pengambilan keputusan 

pembelian konsumen merupakan suatu proses pemilihan salah 

satu dari beberapa alternatif penyelesaian masalah dengan 

tindak lanjut yang nyata. Setelah itu konsumen dapat 

melakukan evaluasi pilihan dan kemudian dapat menentukan 

sikap yang akan diambil selanjutnya. 

Teknologi Informasi dan komunikasi yang berkembang 

sangat pesat di era digitalisasi saat ini yang ditandai dengan 

munculnya jaringan internet. Sekarang ini, semua masyarakat 

mengenal internet dan hampir setiap saat meluangkan 

waktunya untuk sekedar mengakses internet.  

Dengan adanya internet saat ini juga membawa 

perubahan pada lingkungan di masyarakat maupun pada dunia 

bisnis. Secara tidak langsung, bisnis juga ikut berkembang 

seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi. Munculnya 

internet ini mendorong para pengusaha meluaskan jangkauan 

promosi produk yang di miliki melalui internet.  Bersamaan 

dengan hal itu gaya hidup dan fenomena yang ada dalam 

masyarakat juga akan ikut mengalami perubahan. Dimana, 

masyarakat akan merubah cara belanja mereka dari yang 

awalnya secara offline menjadi online. Hal ini didukung 

dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan melalui sistem 

belanja online. 

Salah satu perkembangan teknologi internet di bidang 

perdagangan yaitu E-commerce. Menurut Shabur Mifta 

Maulana yang dikutip dari Laudon, E-commerce yaitu suatu 

proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik 
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oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan 

komputer sebagai perantara transaksi bisnis.
10

 Dengan E-

commerce yang dapat di akses oleh masyarakat kapanpun dan 

di manapun maka konsumen akan mencari berbagai informasi 

mengenai sebuah produk sebelum proses pembelian dan 

transaksi dilakukan melalui media internet dan computer 

sebagai perantara. 

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) 

tahun 2020,persentase pengguna E-commerce tertinggi yaitu 

DI Yogyakarta sebesar 27,88%. Sedangkan, Lampung 

menduduki posisi kelima dengan persentasi pengguna E-

commerce sebesar 18,48%. 

Tabel 1.1 

Persentase Pengguna E-Commerce Berdasarkan Wilayah 

Daerah Persentase 

DI Yogyakarta 27,88% 

Sulawesi Utara 20,92% 

Jawa Barat 20,46% 

Jawa Timur 19,92% 

Lampung 18,48% 

DKI Jakarta 17,85% 

Kalimantan Selatan 17,63% 

Bali 17,44% 

Kepulauan Riau 17,23% 

Jawa Tengah 17,02% 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 

Salah satu bagian dari E-commerce yang sudah melekat 

di benak masyarakat adalah Aplikasi. Terdapat berbagai jenis 

Aplikasi yang ada di Indonesia dengan jumlah pengunjung 

yang cukup tinggi, salah satu diantaranya adalah Shopee. 

                                                             
10 Laudon, J., dan Laudon, K. C. 1998. Essential of management 

information system. Prentice Hall : New jersey. 
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Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 

2015, dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, 

Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filiphina.
11

 Shopee 

ini merupakan salah satu dari sekian banyak jenis 

Marketplace yang memfokuskan pada platform mobile untuk 

mempermudah konsumen dalam mengaksesnya melalui 

ponsel. Shopee juga merupakan salah satu platform belanja 

online yang sudah dikenal masyarakat luas dan juga yang 

paling banyak diminati. Mulai dari pakaian, Make-up, alat 

elektronik, berbagai souvenir hingga alat rumah tangga 

tersedia di Shopee. Cara berbelanjanya pun cukup mudah dan 

simple sehingga masyarakat tidak kesusahan. Berikut ini 

terdapat data yang menunjukkan statistik kunjungan dan 

rangking pada Aplikasi yang ada di Indonesia. 

Tabel 1.2 

Statistik Kunjungan Dan Ranking Aplikasi di Indonesia 

Aplikasi Pengunjung 

Web 

Bulanan 

Rangking 

Appstore 

Rangking 

Playstore 

Shopee 93.440.300 1 1 

Tokopedia 86.103.300 2 3 

Bukalapak 35.288.100 4 4 

Lazada 22.021.800 3 2 

Blibli 18.307.500 6 6 

Berdasarkan data diatas, shopee mendududuki posisi 

pertama sebagai aplikasi yang paling banyak di kunjungi 

selama tahun 2020 dengan jumlah pengunjung web bulanan  

                                                             
11

 "Transaksi Shopee di Indonesia Terbesar di ASEAN | 

SWA.co.id". SWA.co.id (dalam bahasa Inggris). 2015-12-02. Diakses tanggal 24 

September 2020 pukul 22.25 

https://swa.co.id/swa/trends/technology/transaksi-shopee-di-indonesia-terbesar-di-asean
https://swa.co.id/swa/trends/technology/transaksi-shopee-di-indonesia-terbesar-di-asean
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kurang lebih sebanyak 93 Juta. Selain itu, shopee juga 

menjadi rangking pertama pada appstore dan playstore untuk 

jenis aplikasi Marketplace. Hal ini menjadikan shopee sebagai 

pilihan masyarakat untuk belanja online. Shopee menawarkan 

berbagai kemudahan dalam transaksinya dan barang yang 

dijual juga begitu lengkap mulai dari fashion sampai alat 

kebutuhan rumah tangga. 

Disaat maraknya jual beli secara online seperti yang 

terjadi saat ini, masih banyak masyarakat yang takut dan ragu 

untuk melakukan belanja secara online. Ketakutan ini dapat 

berupa resiko yang mungkin saja bisa terjadi seperti, 

penipuan, terjadinya masalah dalam pembayaran, dan kualitas 

barang yang tidak sesuai dengan yang tertera di gambar. Oleh 

karena itu, penting bagi calon konsumen untuk selektif dalam 

pencarian informasi mengenai produk yang akan dibeli.  

Dalam pengambilan keputusan untuk melakukan suatu 

pembelian, konsumen memiliki beberapa faktor yang 

dijadikan pertimbangan dalam melakukan belanja online. 

Salah satu faktor yang di gunakan konsumen dalam 

mengambil keputusan untuk membeli produk-produk online 

adalah harga. Karena, harga menjadi hal yang pertama kali 

diperhatian konsumen saat akan membeli suatu ptoduk. 

Terdapat banyak toko yang bergabung di Aplikasi Shopee, 

sehingga menimbulkan beragam harga yang ditawarkan.
12

 

Produk yang ditawarkan setiap toko seringkali memiliki 

tingkat kualitas yang sama tetapi harga yang berbeda. 

Perbedaan yang terjadi contohnya toko A menawarkan harga 

yang rendah sedangkan toko B menawarkan harga yang tinggi 

dengan kualitas produk yang sama yaitu standar, sehingga 

membuat konsumen merasa dirugikan karena saat pembelian, 

harga yang ditawarkan berbeda tapi produk yang dibeli sama 

yaitu dengan kualitas standar.   

                                                             
12

Rahmawati, “Pengaruh harga dan minat beli terhadap keputusan 

pembelian konsumen Shopee”, Jurnal Riset Sains Manajemen  Vol 2, No. 4, 

(2018) : 144. 



7 

 

Pada saat ini konsumen berada dalam situasi dimana 

banyak sekali informasi mengenai sebuah produk beredar. 

Konsumen berada dalam kesulitan dalam memilah informasi 

mana yang dapat dipercaya. Online Customer Review menjadi 

hal yang penting bagi konsumen disaat konsumen tidak dapat 

menilai sebuah produk secara pribadi, konsumen dapat 

mengandalkan Online Customer Review.
13

 Online Customer 

Review dapat membantu konsumen untuk mengetahui kualitas 

barang, apakah sesuai dengan harga yang telah ditawarkan 

atau tidak. Fitur ini dapat dijadikan bahan pertimbangan 

keputusan pembelian konsumen belanja online di shopee. 

Ketika review pada suatu produk banyak memiliki review 

positif maka mayoritas konsumen tidak merasa ragu  untuk 

membeli produk tersebut. Hal ini berbeda ketika terdapat 

ulasan negatif yang terdapat pada suatu produk. Mayoritas 

konsumen akan mengurungkan niat membeli produk yang 

memiliki ulasan yang negatif dan mencari alternatif produk 

sejenis yang memiliki ulasan positif. Online Customer Review 

ini berupa sebuah pendapat atau opini yang diberikan oleh 

konsumen setelah mendapatkan produk yang dipilih.  

Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia 

merupakan pasar potensial bagi para produsen. Para produsen 

sadar bahwa konsumen muslim merupakan sasaran empuk 

bagi pemasaran produk mereka. Salah satu strategi yang 

mereka terapkan adalah Islamic Branding yaitu menggunakan 

identitas Islam (dengan kata Islam, Syariah, nama-nama 

Islam, label halal) dalam pemasaran produk mereka.
14 Pada 

Aplikasi shopee, Islamic Branding ini diterapkan pada produk 

seperti makanan, minuman atau alat kosmetik. Masyarakat 

                                                             
13

Korina Tasya, Kamila Suharyono, dan Inggang Perwangsa Nuralam, 

“Pengaruh Online Consumer Review Terhadap  Keputusan Pembelian (Survei pada 

Mahasiswa Universitas Brawijaya TA 2015/2016 – 2018/2019 yang Pernah Membeli 

dan Menggunakan Xiaomi Smartphone)”,Jurnal Administrasi Bisnis  (JAB) Vol. 72  

No.1 , (2019) : 206. 
14

Elok Fitriya, “Analisis Pengaruh Islamic Branding Terhadap  Keputusan 

Konsumen Untuk Membeli Produk”, JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia) Vol. 

2, No. 1, (2017) : 31-32. 
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Indonesia yang mayoritas beragama Islam diwajibkan untuk 

mengkonsumsi hal yang halal, karena apapun yang 

dikonsumsi akan mendarah daging dalam tubuh kita.  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan judul “Pengaruh Price, Online Costumer Review 

dan Islamic Branding terhadap keputusan pembelian pada 

Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Bisnis Islam (Studi 

pada Mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung 

Angkatan 2017)”. 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah  

Pembatasan masalah digunakan untuk memberi batasan 

agar pokok masalah pada penelitian lebih terarah dan untuk 

menghindari adanya penyimpangan yang mungkin bias terjadi 

saat dilakukannya penelitian. Batasan masalah yang 

digunakan pada penelitian ini adalah : 

1. Subjek dari penelitian ini mahasiswa yang ada di 

FEBI UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2017 

sebagai pengguna Aplikasi shopee untuk belanja 

online. 

2. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh masing-masing variabel yaitu Price, 

Online Costumer Review, dan Islamic Branding 

terhadap keputusan konsumen untuk melakukan 

pembelian terutama pada produk fashion yang 

tersedia di Aplikasi Shopee. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka 

penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini  yang 

terkait dengan Pengaruh Price, Customer Review dan Islamic 

Branding terhadap Keputusan Pembelian pada Aplikasi 

Shopee Menurut Perspektif Bisnis Islam sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh Price dan Online Customer 

Review terhadap keputusan pembelian di Aplikasi 
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Shopee pada Mahasiswa FEBI UIN Raden Intan 

Lampung ? 

2. Apakah Islamic Branding berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian Aplikasi Shopee pada 

Mahasiswa pada FEBI UIN Raden Intan Lampung? 

3. Bagaimana Price, Online Customer Review dan 

Islamic Branding berpengaruh terhadap Keputusan 

pembelian menurut Perspektif Bisnis Islam? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan 

jawaban dari rumusan masalah yang telah di sebutkan 

diatas, yaitu : 

a. Untuk mengetahui pengaruh Price dan Online 

Customer Review terhadap keputusan pembelian di 

Aplikasi Shopee pada Mahasiswa FEBI UIN Raden 

Intan Lampung. 

b. Untuk mengetahui pengaruh Islamic branding 

terhadap keputusan pembelian di Aplikasi Shopee 

pada Mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung. 

c. Untuk mengetahui pandangan Bisnis Islam mengenai 

pengaruh Price, Online Customer Review dan Islamic 

Branding terhadap Keputusan Pembelian. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Penulis sangat berharap bahwa penelitian ini dapat 

memberikan manfaat baik itu bagi penulis sendiri atau 

khalayak umum, adapun manfaat dari penelitian ini 

sebagai berikut :  

a. Secara Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi tambahan yang bisa bermanfaat pada 

bidang akademik yang bisa bermanfaat khususnya 

pada bidang manajemen pemasaran.  

2. Dapat dijadikan referensi sebagai bahan rujukan 

untuk penelitian selanjutnya dan menambah 
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pengetahuan terkait dengan hubungan antara 

variabel Price, Online Customer Review dan 

Islamic Branding dengan variabel keputusan 

pembelian.  

b. Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat membantu dan 

memberi pedoman serta masukan pada perusahaan 

dan para pelaku bisnis online yang menggunakan 

Aplikasi shopee dalam menentukan dan melakukan 

promosi pada kegiatan pemasaran produk yang 

dimiliki. 

 

F. Kajian Penelitian Dahulu Yang Relevan 

Kajian penelitian dahulu yang relevan ini mempunyai tujuan 

untuk mengetahui dan mendapat informasi mengenai dasar-dasar 

masalah yang akan diteliti. Kajian penelitian dahulu yang relevan 

ini berisi beberapa penelitian terdahulu yang dapat berkaitan 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. 

Nur Laili Hidayati (2018), dalam jurnal yang berjudul 

“Pengaruh Viral Marketing, Online Consumer Reviews Dan 

Harga Terhadap Keputusan Pembelian Shopee Di Surabaya”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

Viral marketing, online consumer reviews dan harga terhadap 

keputusan pembelian Shopee di Surabaya. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Viral marketing berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa online consumer reviews berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil penelitian juga 

menunjukkan harga berpengaruh signifikan terhadap keptusan 

pembelian. Sehingga, Viral maketing, online consumer reviews 
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dan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian Shopee di Surabaya.
15

 

Riska Sari Melati dan Renny Dwijayanti (2020), dalam 

sebuah jurnal yang berjudul “Pengaruh Harga dan Online 

Customer Review Terhadap Keputusan Pembelian Case 

Handphone Pada Aplikasi Shopee (Studi Pada Mahasiswa 

Surabaya). Penelitian ini bertujan untuk mengetahui pengaruh 

harga dan online customer review terhadap keputusan pembelian 

case handphone pada Aplikasi Shopee (studi pada mahasiswa di 

Surabaya). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 

jenis penelitian adalah penelitian deskriptif. Sampel yang 

digunakan berjumlah 210 responden. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa harga berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Online Customer Review 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Secara 

simultan, harga dan online customer review berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian case handphone pada 

Aplikasi Shopee (studi pada mahasiswa Surabaya).
16

 

Elok Fitriya (2017), dalam jurnal yang berjudul, “Analisis 

Pengaruh Islamic Branding Terhadap Keputusan Konsumen 

Untuk Membeli Produk.” Tujuan dari dilakukannya penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh Islamic Branding terhadap 

keputusan konsumen, dalam hal ini yaitu: mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Jember, dalam membeli produk makanan, 

minuman maupun kosmetik. Penelitian ini mengunakan jenis 

metode penelitian kuantitatif. Dengan menggunakan metode 

pendekatan deskripsi. Hasil dari penelitian ini adalah Islamic 

branding berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

                                                             
15 Nur Laili Hidayati, “Pengaruh Viral Marketing, Online Consumer 

Reviews Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Shopee Di Surabaya”, Jurnal 

Pendidikan Tata Niaga (JPTN), Vol. 06 No. 03, (2018) :77. 
16 Riska Sari Melati dan Renny dwijayanti, “Pengaruh Harga dan Online 

Customer Review terhadap Keputusan Pembelian Case Handphone pada Aplikasi 
Shopee (Studi pada Mahasiswa Surabaya)”,Jurnal Pendidikan Tata NIaga (JPTN), 

Vol.8, No.2 (2020). 
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konsumen dalam pembelian produk oleh Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Jember.
17

 

Muhammad Nasrullah (2015), dalam sebuah jurnal yang 

berjudul “Islamic Branding, Religiusitas Dan Keputusan 

Konsumen Terhadap Produk”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah Islamic branding berpengaruh terhadap 

keputusan konsumen dan apakah religiusitas memperkuat 

hubungan Islamic brading dan keputusan konsumen dalam 

mengkonsumsi produk. Data penelitian berasal dari kuesioner 

yang dibuat dengan skala Likert dan dianalisis dengan 

menggunakan regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini 

adalah Islamic branding memiliki pengaruh kontribusi terhadap 

keputusan konsumen pada sebuah produk sebesar 9,4%. Sebesar 

90,6% keputusan konsumen dipengaruhi oleh faktor faktor lain 

dan Islamic branding berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

konsumen untuk membeli sebuah produk.
18

 

Tabel 1.3 

Pemetaan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Nur Laili 

Hidayati 

(2018) 

Pengaruh 

Viral 

Marketing, 

Online 

Consumer 

Reviews 

Dan Harga 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Penggunaan 

metode yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

pendekatan 

kuantitatif. 

Dengan jenis 

penelitian 

1. Viral 

marketing 

berpengaru

h 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

Shopee di 

Surabaya. 

                                                             
17 Elok Fitriya, “Analisis Pengaruh Islamic Branding Terhadap Keputusan 

Konsumen Untuk Membeli Produk”, JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia) Vol. 2, 

No. 1, (2017). 
18

 Muhammad  Nasrullah,  “Islamic Branding, Religiusitas Dan Keputusan 

Konsumen Terhadap Produk”, Jurnal Hukum Islam (JHI), Vol 13, No. 2, (2015). 
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Shopee Di 

Surabaya 

yang dipakai 

adalah 

penelitian 

deskriptif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Online 

consumer 

reviews 

berpengaru

h 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

Shopee di 

Surabaya. 

3. Harga 

berpengaru

h 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

Shopee di 

Surabaya. 

4. Viral 

marketing, 

online 

consumer 

reviews 

dan harga 

mempunya

i pengaruh 

yang 

signifikan. 

Ketiganya 

mempunya

i pengaruh 

secara 

bersama-

sama 
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terhadap 

keputusan 

pembelian 

Shopee di 

Surabaya. 

 

2. Riska Sari 

Melati dan 

Renny 

Dwijayanti 

(2020) 

Pengaruh 

Harga dan 

Online 

Customer 

Review 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Case 

Handphone 

Pada 

Aplikasi 

Shopee 

(Studi Pada 

Mahasiswa 

Surabaya) 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

kuantitatif 

dengan jenis 

penelitian 

adalah 

penelitian 

deskriptif. 

Sampel yang 

digunakan 

berjumlah 

210 

responden. 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa harga 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

keputusan 

pembelian. Online 

Customer Review 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan 

pembelian. Secara 

simultan, harga 

dan online 

customer review 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan 

pembelian case 

handphone pada 

Aplikasi Shopee 

(studi pada 

mahasiswa 

Surabaya) 
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3. Elok Fitriya 

(2017) 

Analisis 

Pengaruh 

Islamic 

Branding 

Terhadap 

Keputusan 

Konsumen 

Untuk 

Membeli 

Produk 

Penelitian ini 

mengunakan 

jenis metode 

penelitian 

kuantitatif. 

Dengan 

menggunakan 

metode 

pendekatan 

deskripsi. 

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah Islamic 

branding 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap keputusan 

konsumen dalam 

pembelian produk 

oleh Mahasiswa 

Universitas 

Muhammadiyah 

Jember. 

4. Muhammad 

Nasrullah 

(2015) 

Islamic 

Branding, 

Religiusitas 

Dan 

Keputusan 

Konsumen 

Terhadap 

Produk 

Data 

penelitian 

berasal dari 

kuesioner 

yang dibuat 

dengan skala 

Likert dan 

dianalisis 

dengan 

menggunakan 

regresi linear 

berganda. 

1. Islamic 

branding 

memiliki 

pengaruh 

kontribusi 

terhadap 

keputusan 

konsumen 

pada 

sebuah 

produk 

sebesar 

9,4%. 

Sebesar 

90,6% 

keputusan 

konsumen 

dipengaruh

i oleh 

faktor 

faktor lain.  

2. Islamic 

branding 
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berpengaru

h 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

konsumen 

untuk 

membeli 

sebuah 

produk 

 

G. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi terdiri dari 

tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir. 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, disusun sebagai berikut 

: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul, pada bagian ini menjelaskan secara rinci 

mengenai beberapa kunci yang berkaitan dengan judul untuk 

menegaskan maksud dari judul tersebut agar tidak timbulnya 

kesalahpahaman. 

B. Alasan Memilih Judul 

C. Latar Belakang Masalah, menjelaskan hal yang menjadi 

pokok permasalahan baik teoritis maupun empiris, dan 

menjelaskan mengapa permasalahan ini perlu diteliti. 

D. Batasan Masalah 

E. Rumusan Masalah 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

H. Sistematika Penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS 

A. Teori yang digunakan berisi tentang penjelasan mengenai 

Bisnis dalam islam, harga menurut pandangan islam, online 
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costumer review, Islamic branding, jual beli online dalam 

islam, perilaku konsumen menurut islam, keputusan 

pembelian menurut pandangan islam. 

B. Pengajuan Hipotesis 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data 

D. Definisi Operasional Variabel 

E. Instrumen Penelitian 

F. Uji Validitas dan Realibilitas Data 

G. Uji Prasarat Analisis 

H. Uji Hipotesis 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data 

B. Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis 

BAB V PENUTUP 

A. Simpulan 

B. Rekomendasi 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Konsep Bisnis Dalam Islam 

   1.   Pengertian Bisnis Islam 

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang 

saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Menurut 

arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai “the buying and 

selling of goods and services.”
19

 Bisnis berlangsung karena 

adanya ketergantungan antar individu, adanya peluang 

internasional, usaha untuk mempertahankan dan 

meningkatkan standar hidup, dan lain sebagainya. Bisnis juga 

dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu (privat) yang 

terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan dan 

menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan 

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis dilakukan 

dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit), 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, 

pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial.
20

 

Menurut bahasa, syari·ah artinya adalah jalan yang lurus 

atau jalan yang menuju mata air yang mengalir yang ingin 

diminum. Syaikh Al-Qardhawi mendefinisikan kata syariah 

memiliki pengertian yang cukup luas dan komprehensif. 

Didalamnya mengandung pengertian aspek ibadah, 

muamalah, ekonomi, dan keluarga. Hermawan Kartajaya dan 

Syakir Sula memberi pengertian bahwa bisnis syariah adalah 

bisnis yang santun, penuh kebersamaan dan penghormatan 

atas hak masingmasing baik penjual maupun pembeli. Bisnis 

yang bisnis berbasis syariah atau Bisnis Islam adalah kegiatan 

bisnis yang dilakukan oleh seseorang dengan berlandaskan 

syariat agama Islam, dimana setiap cara memperoleh dan 

menggunakan harta yang mereka dapatkan harus sesuai 

dengan aturan agama Islam (halal dan haram). Dalam bisnis 

syariah seseorang harus selalu mengingat dan menyerahkan 

                                                             
19 Ika Yunia Fauzi, Etika Bisnis dalam Islam (Jakarta: KENCANA 

PRENADAMEDIA GROUP, 2013), 4. 
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semua hasil usaha yang telah dilakukan kepada Allah SWT, 

dengan berserah diri kepada Allah dan menganggap kerja 

sebagai ibadah seseorang akan selalu ikhlas dalam bekerja 

inilah yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah.
21

 

  2. Etika Bisnis Dalam Islam 

Etika bisnis syariah bersumber pada Al-Qur·an sebagai 

pedoman. Al-qur·an adalah sumber segala ajaran bagi seluruh 

umat muslim yang menjelaskan tentang norma, aturan atau 

hukum, dan nilai-nilai yang mengatur segala aktifitas manusia 

termasuk dalam kegiatan bisnis. Prinsip-prinsip etika bisnis 

syariah yang berasal dari Al-Qur·an dan Hadist yang telah 

diterapkan oleh Rasulullah saat menjalankan bisnisnya. 

Prinsip etika bisnis menurut Qardhawi adalah salah satu 

prinsip yang dapat menjadi rujukan bagi pelaku bisnis dalam 

menjalankan usahanya. 

Prinsip dasar etika bisnis Islam dapat dijelaskan sebagai 

berikut :
22

 

1. Kesatuan (Unity) / Tauhid 

Kesatuan (unity) adalah kesatuan sebagaimana 

terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan 

keseluruhan aspekaspek kehidupan Muslim baik dalam 

bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang 

homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan 

keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka 

Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi,dan 

sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan 

ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal 

maupun horizontal, membentuksuatu persamaan yang 

sangat penting dalam sistem Islam. 

2. Keseimbangan (Equilibrium)  

Keseimbangan atau 'adl adalah memberi segala 

sesuatu itu haknya yang semestinya dan membuat 

keseimbangan (keadilan). Bersikap ekstrim 

mengakibatkan kezaliman terhadap diri sendiri atau 

                                                             
21 Ariyadi, “Bisnis Dalam Islam”, Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol. 5 No.1, 

(2018) : 15-16 
22 Ariyadi, “Bisnis Dalam Islam”, Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol. 5 No.1, 

(2018) : 20. 
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terhadap orang-orang lain. Dalam beraktivitas di dunia 

kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil 

dan berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan 

adil yang paling mendasar adalah agar pengusaha Muslim 

menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang 

dengan alat timbangan yang benar, karena hal itu 

merupakan perilaku terbaik yang akan mendekatkan pada 

ketaqwaan.
23

 

3. Kehendak Bebas (Free Will)  

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai 

etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan 

kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. 

Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang 

mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja 

dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecendrungan 

pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya 

kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya 

melalui zakat, infak, dan sedekah.  

4. Tanggung Jawab (Responsibility)  

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang 

mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut 

adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk 

memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan. Secara logis 

prinsip ini berhubungan mengenai apa yang bebas 

dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas 

semua yang dilakukannya.
24

 

5. Tidak Melakukan Praktek Mal Bisnis 

Praktek mal bisnis adalah praktek-praktek bisnis yang 

tidak terpuji karena merugikan pihak lain dan melanggar 

hukum yang ada. Perilaku yang ada dalam praktek bisnis 

mal sangat bertentangan dengan nila-nilai yang ada 

dalam Al-Qur·an. Jenis praktek mal bisnis antara lain: 

Gharar (jual beli barang yang masih samar-samar), Tidak 

menipu (al-Gabn dan Tadlis), Riba,  Ihtikar atau 

menimbun barang untuk mendapatkan harga yang tinggi 

                                                             
23 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam, (Bandung: Alfabeta, 2013) 

,46. 
24 Ibid, 46 
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dikemudian hari, dan Mengurangi timbangan atau takaran 

Perdagangan. 

 

 

6.    Kejujuran  

Kejujuran merupakan salah satu sifat Rasulullah saw 

yang patut untuk ditiru dan diterapkan dalam berbisnis. 

Beliau selalu menjelaskan kualitas sebenarnya dari 

barang yang dijual serta tidak pernah mempermainkan 

timbangan . Dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat 

secara moral adalah kejujuran. Kejujuran merupakan 

kualitas dasar kepribadian moral. Bersikap baik terhadap 

orang lain tetapi tanpa kejujuran adalah kemunafikan dan 

sering beracun. Oleh karena itu, seorang pembisnis harus 

berlaku jujur yang dilandasi keinginan agar orang lain 

mendapatkan kebaikan dan kebahagian sebagaimana ia 

menginginkannya dengan cara menjelaskan kelemahan, 

kekurangan, serta kelebihan barang yang ia ketahui 

kepada orang atau mitranya, baik yang terlihat maupun 

yang tidak terlihat oleh orang lain.  

 

B. Hukum Bisnis Jual Beli Online Menurut Islam 

Dalam hadist bahwa Rasulullah SAW. Melarang jual beli 

gharar (tidak jelas), misalnya umat Islam dilarang melakukan 

jual beli atas barang yang belum wujud (ma‟dum). Ketentuan ini 

bersifat umum untuk yang memiliki pengecualian (al-

mustatsnayat/ lex specialis),   yaitu   jual   beli   salam   dan   jual   

beli   istishna‟   merupakan pengecualian dari ketentuan yang 

terdapat dalam hadis berikut : 

زَِٰٓ س  ٍِْعَٰٓاْنغ  ْهَٰٓث  ع   َ بِحَٰٓ ص  ٍِْعَٰٓاْنح  ْهَٰٓث  َٰٓع  هَّم  س   َ ًَِٰٓ ٍْ ه  َُٰٓع  هَّىََّٰٓللاَّ َِٰٓص  ُسُُلََّٰٓللاَّ  و ٍ ىَٰٓز 

“Rasulullah Saw. Melarang jual-beli al-hashah (penentuan 

barang dengan cara di lempar) dan jual beli gharar” 

Akad dalam jual beli online secara bahasa transaksi (akad) 

digunakan sebagai arti, yang hanya keseluruhan kembali pada 

bentuk ikatan atau hubungan terhadap dua hal yaitu as-Salam 
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atau disebut juga as-Salaf merupakan istilah dalam bahasa Arab 

yang mengandung makna “penyerahan”. Arti dari salaf secara 

umum sesuatu yang didahulukan. Dalam konteks ini, jual beli 

salam/salaf dimana harga/uangnya didahulukan, sedangkan 

barangnya diserahkan kemudian dapat dinyatakan pula 

pembiayaan dimana pembeli diharuskan untuk membayar 

sejumlah uang tertentu untuk pengiriman barang. Atau dalam 

kata lain pembayaran dalam transaksi salam dilakukan dimuka. 
25

 

Adapun syarat jual beli As-salam/As-Salaf sebagai berikut : 

a.  ada pihak-pihak yang berakad,  

b. sighah atau ijab qabul, 

c. Al-ma’qud alaih atau objek akad, 

 d. tujuan pokok akad tersebut dilakukan.
26

 

Sudah diketahui dengan jelas bahwa pihak-pihak yang 

berakad dalam transaksi jual beli online adalah penjual dan 

pembeli. Sighah yang ada dalam jual beli online biasanya 

berupa kondisi dan syarat yang harus disetujui oleh konsumen. 

Sighah ini berbentuk tulisan yang menjelaskan secara spesifik 

keadaan dan kondisi barang yang dijual, sehingga penjual harus 

terbuka kepada pembeli. Hal ini bertujuan agar penjual harus 

menjual barangnya sesuai dengan syariat yang di tentukan. 

Langkah-langkah yang dapat ditempuh agar jual beli 

secara online diperbolehkan, halal, dan sah menurut syariat 

islam:
27
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a. Produk Halal. Kewajiban menjaga hukum halal-haram 

dalam objek perniagaan tetap berlaku, termasuk dalam 

perniagaan secara online, mengingat Islam mengharamkan 

hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram.  

b. Kejelasan Status. Apakah sebagai pemilik, atau paling 

kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang, sehingga 

berwenang menjual barang. Ataukah hanya menawaran 

jasa pengadaan barang, dan atas jasa ini mensyaratkan 

imbalan tertentu. Ataukah sekadar seorang pedagang yang 

tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang 

yang tawarkan. Semuanya harus ada kejelasan. 

c. Kesesuaian Harga Dengan Kualitas Barang. Dalam jual 

beli online, kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa 

kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara 

online. Entah itu kualitas kainnya, ataukah ukuran yang 

ternyata tidak pas dengan badan. Sebelum hal ini terjadi, 

patutnya untuk mempertimbangkan benar apakah harga 

yang ditawarkan telah sesuai dengan kualitas barang yang 

akan dibeli.  

d. Kejujuran. Berniaga secara online, walaupun memiliki 

banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti 

tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada 

perniagaan secara online. Terutama masalah yang 

berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak. 

 

C. Harga Menurut Pandangan Islam 

1. Pengertian Price (Harga) 

Harga adalah salah satu dari variabel marketing yang 

harus diperhatikan oleh manajemen perusahaan, karena harga 

dapat secara langsung mempengaruhi besarnya volume 

penjualan dan laba yang diperoleh suatu perusahaan.
28

 

Menurut Kotler dan Armstrong dalam Ari mendefinisikan 

harga sebagai sejumlah uang yang diminta untuk 

mendapatkan suatu produk atau suatu jasa.Secara historis, 

harga menjadi faktor utama yang yang mempengaruhi pilihan 

seorang pembeli. Dalam bukunya Ari menyebutkan bahwa 

penetapan harga merupakan bagian yang paling penting dan 
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kompleks dalam manajemen pemasaran. Di satu pihak 

penetapan harga adalah sebuah elemen strategis yang sangat 

kritis, penting dalam bauran pemasaran karena menjelaskan 

persepsi mengenai kualitas, dengan demikian merupakan 

contributor penting dalam memposisikan produk.
29

 

2. Harga Menurut Pandangan Islam 

Menurut Ibnu Taimiyah, ada dua tema yang sering 

ditemukan dalam pembahasan mengenai masalah harga, yaitu 

: 

a. Iwad al Mitsl, adalah penggantian yang sama yang 

merupakan nilai harga sepadan dari sebuah benda 

menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur 

dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan 

atau pengurangan, disinilah esensi dan keadilan. 

b. Tsaman al Mitsl, adalah nilai harga dimana orang-orang 

menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai 

hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun 

barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu 

tertentu.
30

 

3. Peranan Harga 

Harga memiliki dua peranan utama yaitu sebagai berikut :
31

 

a. Peranan Alokasi Dari Harga  

Yaitu fungsi harga yang dapat membantu para 

konsumen untuk memutuskan cara mendapatkan manfaat 

tertinggi yang diharapkan berdasarkan kemampuan 

membelinya.  

b.  Peranan Informasi Dari Harga  

Yaitu fungsi harga dalam memperkenalkan suatu 

produk kepada pelanggan tentang faktor-faktor yang 

terdapat di dalamnya, seperti kualitas.  

4. Indikator Harga 

Indikator yang mencirikan harga yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu: 
32
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a. Keterjangkauan harga  

Harga yang diberikan oleh perusahaan terhadap produk 

mereka dapat dijangkau oleh para konsumennya. Harga 

yang sesuai dan terjangkau tentunya akan menjadi 

pertimbangan konsumen untuk membeli produk mereka.  

b. Kesesuaian harga dengan kualitas produk  

Harga yang diberikan oleh perusahan terhadap produknya 

sesuai dengan kualitas produk yang mereka hasilkan, 

misalnya jika harganya tinggi maka kualitas produk yang 

diberikan pun memiliki kualitas yang tinggi sehingga 

konsumen pun merasa tidak keberatan jika membeli 

produk tersebut.  

c. Daya saing harga 

 Dalam pasar perusahaan sebaiknya juga memperhatikan 

bahwa harga yang diberikan memiiki daya saing yang 

tinggi terhadap para kompetitornya. Jika harga yang 

diberikan terlampau tinggi di atas harga para kompetitor 

maka produk tersebut tidak memiliki daya saing yang 

baik.  

d. Kesesuaian harga dengan manfaat.  

Manfaat produk yang dimiliki harus sesuai dengan harga 

yang diberikan oleh perusahaan terhadap produk mereka. 

Ada baiknya jika harga yang tinggi memiliki manfaat 

produk yang tinggi pula. 

 

D. Online Costumer Review 

1. Pengertian Online Costumer Review 

Menurut Almana dan Mirza, Online Consumer Reviews 

merupakan salah satu bentuk dari electronic word of mouth 

(eWOM) yang terdiri dari analisis maupun komentar yang 

dihasilkan dan di-posting oleh orang yang telah menghabiskan 

uang mereka untuk sebuah produk dan memang telah 

menggunakannya. Sedangkan, Sutanto dan Aprianingsih 

mendefinisikan online consumer review sebagai salah satu 

bentuk dari electronic word of mouth dan dapat dikatakan 

sebagai komunikasi permasaran yang baru dan dapat 
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mempengaruhi serta memegang peran dalam proses keputusan 

pembelian.
33 Online customer review, dapat diputuskan oleh 

penjual, kapan dan apakah penjual akan menyediakannya 

kepada konsumen di website mereka. Penjual pada Shopee 

dapat menyediakan pilihan kepada konsumen untuk 

memberikan ulasan mereka mengenai produk. 

Fitur online customer review diciptakan agar konsumen 

yang pernah membeli suatu produk dapat membagikan 

pengalamannya mengenai kualitas layanan yang diberikan 

penjual dan kualitas dari produk yang dibeli sehingga calon 

konsumen yang akan membeli produk yang sama dapat 

mendapatkan informasi dengan menggunakan fitur tersebut. 

Calon konsumen membandingkan produk tersebut dengan 

produk lain di pasaran. Setelah melakukan evaluasi terhadap 

beberapa pilihan produk dan merek, barulah calon konsumen 

akan memutuskan untuk melakukan pembelian. Keputusan 

pembelian konsumen akan tergantung pada ulasan atau 

komentar positif dan negatif dari pelanggan online. Oleh 

karena itu, online customer review diduga dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen pada 

Marketplace termasuk Shopee. 

Shrimp menjelaskan online consumer review memiliki 

tiga konsep, antara lain Attractiviness, merupakan sesuatu 

yang berkaitan dengan penilaian sosial dari seseorang atau 

daya tarik oleh narasumber seperti mencakup penampilan, 

kepribadian, dan dalam keadaan sama dengan viewer. 

Trustworthiness adalah berhubungan dengan integritas, 

kejujuran, dan cara seorang reviewer dapat dipercaya untuk 

mempengaruhi tingkat kepercayaan viewer dan expertise, 

mengacu pada pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang 

dimiliki seorang reviewer dalam membuktikan kelebihan serta 
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kekurangan dalam sebuah produk, sehingga dapat 

menginformasikan produk secara keseluruhan.
34

 

2.  Indikator Online Costumer Review 

Terdapat beberapa indikator Online Costumer Review yaitu 

sebagai berikut :
35

 

a. Perceived Usefulness  

1. Tingkat efektivitas berbelanja akibat adanya online 

review.  

2. Tingkat efektivitas belanja online akibat adanya 

online review. 

3. Tingkat kegunaan dari online review. 

b. Perceived Enjoyment 

1. Pengalaman mendapatkan perasaan senang ketika 

membaca online review.  

2. Pengalaman mendapatkan perasaaan nyaman ketika 

membaca online review.  

3. Online review adalah hal yang menarik. 

c. Perceived Control 

1. Tingkat kontrol diri ketika melakukan belanja online 

dengan menggunakan online review.  

2. Melalui online review, saya mendapatkan pengaruh 

langsung dalam mencari informasi yang dibutuhkan. 

3. Online review memungkinkan untuk memberikan 

informasi yang penting. 

3.   Online Customer Review Menurut Perspektif Bisnis Islam 

Seperti halnya salah satu aspek Online Consumer 

Review yaitu Trustworthiness, dalam islam diajarkan untuk 

meneladani sifat wajib Rasul yakni As-Siddiq yang artinya 
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jujur. Rasulullah bersabda “Sesungguhnya jujur itu membawa 

kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga.” (H.R 

Bukhari). Allah SWT firman-Nyadalam Al-Qur’an surat Az-

Zumar ayat 33 yang berbunyi: 

ب ََٰٰٓٓنَِّريٱَ َٰٓ د َٰٓٱثََِٰٰٓٓء َٰٓج  دَّق ََٰٰٓٓقَِٰٓنصِّ ص   ًَََِٰٰٓٓ ََٰٰٓٓۦ َٰٓثِ
ن    َْ  ٣٣ََُٰٰٓٓمتَّقُُن َٰٓن َٰٓٱٌَُٰٓمََُٰٰٓٓئِك َٰٓأُ

Artinya : “Dan orang yang membawa kebenaran 

(Muhammad) dan membenarkannya, mereka itulah 

orang-orang yang bertakwa.”36 

Ayat Al-Qur’an tersebut bermakna orang-orang yang 

membenarkan (orang-orang mukmin) apa yang dibawa oleh 

Rasulullah SAW (orang yang membawa kebenaran) termasuk 

orang-orang yang bertaqwa, dengan mengamalkan sifat-sifat 

nabi Muhammad SAW salah satunya adalah kejujuran.
37

 

Online Customer Review memuat pendapat atau opini terkait 

dengan kualitas produk. Dimana, jual beli online dalam islam 

hendaknya harus memberikan informasi secara jelas mengenai 

produk yang dijual. Salah satu aspek dalam Online Customer 

Review adalah Trustworthinessyaitukejujuran seorang 

narasumber menjadi poin penting dalam seseorang membaca 

sebuah ulasan. Hal ini berhubungan dengan salah satu konsep 

bisnis islam yaitu kejujuran.  

E. Islamic Branding 

1. Pengertian Islamic Branding 

Ogilvynoor dalam sebuah tulisannya yang berjudul what 

is Islamic Branding and why it is significant? menjelaskan 

bahwa Islamic Branding adalah sebuah konsep yang relatif 

baru. Praktek Branding Islam merupakan merek yang sesuai 

dengan prinsip Syariah yang banyak memunculkan nilai-nilai 

seperti kejujuran, hormat pada akuntabilitas dan pemahaman 
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inti dengan prinsip-prinsip Syariah. Tujuan dari Branding 

Islam yang menerapkan empati dengan nilai-nilai Syariah 

untuk menarik konsumen Muslim, mulai dari perilaku dan 

komunikasi pemasaran yang dilakukan.
38

 

Menurut Nasrullah, Islamic branding diklasifikasikan 

dalam tiga bentuk : 
39

 

a. Islamic brand by complience  

Islamic brand harus menunjukkan dan memiliki daya 

tarik yang kuat pada konsumen dengan cara patuh dan 

taat kepada syariah Islam. Brand yang masuk dalam 

kategori ini adalah produknya halal, diproduksi oleh 

negara Islam, dan ditujukan untuk konsumen muslim.  

b. Islamic brand by origin  

Pengguanaan brand tanpa harus menunjukkan 

kehalalan produknya karena produk berasal negara asal 

produk tersebut sudah dikenal sebagai negara Islam. 

c. Islamic brand by customer  

Branding ini berasal dari negara non muslim tetapi 

produknya dinikmati oleh konsumen muslim. Branding 

ini biasanya menyertakan label halal pada produknya 

agar dapat menarik konsumen muslim. 

Indonesia sebagai Negara Muslim berpotensial bagi para 

produsen. Para produsen sadar bahwa Konsumen Muslim 

merupakan sasaran bagi pemasaran produk atau jasa mereka. 

Salah satu strategi yang mereka tetapkan adalah Islamic 

Branding yaitu menggunakan identiras Islam atau nama-nama 

Islam dalam produk atau jasa tersebut.
40
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2. Indikator Islamic Branding 

Indikator Pengukuran variabel Islamic Branding mengacu pada 

penelitian yang dilakukan oleh Yunus, Rashid, Ariffin, & Rashid yaitu 

:
41

 

a. Merek adalah elemen yang sangat penting. 

b. Konsumen akan membeli produk makanan kemasan halal 

berdasarkan merek  

c. Membeli Produk makanan kemasan halal meskipun tidak 

akrab dengan merek  

d. Unsur Islam terkait secara fisik dan emosional dengan 

pelanggan  

e. Merek Islami memengaruhi kepercayaan diri dalam 

membeli dan mengonsumsi produk.  

f. Merek Islami cukup memadai untuk menunjukkan 

"Halalness" 

3.    Islamic Branding Menurut Perspektif Bisnis Islam 

Agama Islam adalah suatu agama yang mempunyai 

prinsip syariah (Al-Qur’an dan Hadist), menurut Islam suatu 

merek yang halal adalah merek atau suatu produk jasa 

maupun barang yang tidak menyimpang dari suatu prinsip 

syariah.  Islam dapat mempengaruhi suatu citra negara-negara 

Islam untuk disiplin terhadap merek dari suatu produk atupun 

jasa dalam negara tersebut, agar masyarakat lebih luas 

menerima, dengan hal tersebut negara Islam mendapatkan 

sebuah peluang dalam memanfaatkan dan mempromosikan 

suatu konsep merek melalui cara yang lebih universal dan 

relevan untuk lebih diterima pada konsumen global. Islam 

dianggap merek tersendiri yang mempunyai citra yang unik 

untuk menjadi sebuah branding, Islam mempunyai segmentasi 

besar yaitu konsumen Muslim, yang memiliki nilai, 

kebutuhan dan keinginan yang sama diseluruh dunia. 
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Pentingya untuk memilih produk yang halal juga dijelaskan 

dalam beberapa surat di dalam Al Quran. Seperti yang 

terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 168, yakni: 

ٍُّ بٌ   َٰٓ بَُٰٓكهُُآََْٰٰٓنىَّبسَُٰٓٱَٰٓأٌ  ه  ََٰٰٓٓضَِٰٓز َٰٓل  َٰٓٱَٰٓفًَِِٰٓممَّ َٰٓح  ِّج ََٰٰٓٓل  ََٰٰٓٓبطٍ  ل  َٰٓت تَّجُِعُآَََْٰٰٓ 

َٰٓ  ُ ٍ َٰٓٱَٰٓدَُِٰٓخطُ ََُِٰٰٓٓه َٰٓط  َٰٓنشَّ دََُٰٰٓٓن ُكم ََٰٰٓٓۥإِوًَّ جٍِه َََّٰٰٓٓ َٰٓع   ٨٦١ََٰٰٓٓمُّ

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi 

baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu 

mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya 

syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”42 

Sebagai seorang muslim maka dalam menggunakan dan 

mengkonsumsi suatu produk harus mengetahui apakah produk 

tersebut halal untuk digunakan atau tidak. Salah satu cara 

untuk mengetahui produk tersebut halal atau tidak dengan 

memperhatikan brand atau merek suatu produk. Islamic 

Branding merupakan strategi pemasaran dengan memberikan 

label halal dan merek islami pada produk yang dijual. 

Terdapat kaitan antara islamic branding dengan salah satu 

konsep bisnis islam yaitu Konsep kesatuan atau Tauhid, 

dimana dalam bidang bisnis, ajaran Allah meletakkan konsep 

dasar halal dan haram pada produk yang dipasarkan. 

F. Perilaku Konsumen dalam Islam 

1. Pengertian Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen merupakan proses yang dinamis 

yang mencakup perilaku konsumen individu, kelompok dan 

anggota masyarakat yang secara terus menerus mengalami 

perubahan. Asosiasi Pemasaran Amerika mendefinisikan 

perilaku konsumen sebagai interaksi yang dinamis mengenai 

perasaan, kognisi, perilaku dan lingkungan dimana  individu 

melakukan pertukaran dalam berbagai aspek di dalam 

kehidupannya.
43
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Menurut pendapat Hawkins dan Mothersbaugh, perilaku 

konsumen merupakan studi tentang bagaimana individu, 

kelompok dan organisasi serta proses yang dilakukan untuk 

memilih, mengamankan, menggunakan dan menghentikan 

produk, jasa, pengalaman atau ide untuk memuaskan 

kebutuhannya dan dampaknya terhadap konsumen dan 

masyarakat.
44

 

2. Perilaku Konsumen dalam Islam 

Manusia dalam pemenuhan kebutuhannya harus 

memperhatian hal berikut ini agar apa yang mereka konsumsi 

dapat memberikan kemaslahatan baik di dunia ataupun di 

akhirat.  

 

Pertama, Mengutamakan Akhirat daripada Dunia. Pada 

tataran paling dasar konsumen muslim akan dihadapkan pada 

pilihan antara mengkonsumsi barang ekonomi yang bersifat 

duniawi dan benda yang bersifat ibadah. Konsumsi untuk 

beribadah bernilai lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi 

untuk duniawi sehingga keduanya bukan merupakan subtitusi 

sempurna.  

Kedua, Konsisten dalam Prioritas Pemenuhan Kebutuhan. 

Prioritas kemaslahatan dibagi kedalam tiga tingkatan, yaitu 

maslahah dharuriyah, maslahah hajiyyah, dan maslahah 

tahsiniyyah. Maslahah dharuriyyah adalah kebutuhan yang 

harus segera dipenuhi agar kehidupan manusia tidak 

terganggu. Maslahah hajiyyah adalah kebutuhan yang jika 

dipenuhi akan meningkatkan nilai tambah.  

Ketiga, Memerhatikan etika dan norma. Dalam syariat 

Islam beberapa etika dan norma yang diatur berlandaskan Al-

Quran dan As-Sunnah antara lain tentang keadilan, 

kebersihan, kesederhanaan, halalan tayyiban, dan 

keseimbangan. Seseorang mengkonsumsi suatu barang atau 

jasa yang diniatkan untuk beribadah maka disamping hal itu 

nantinya akan mendatangkan manfaat akan diperoleh 

keberkahan bagi dirinya, sebagai contoh membeli dan 

                                                             
44 Ibid.,.6 
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berlangganan koran/surat kabar yang digunakan untuk 

kepentingan disini selain keberkahan yang bisa dirasakan oleh 

pelaku karena adanya suatu niat yang baik juga akan ada 

manfaat yang dirasakan oleh pelaku maupun orang lain yang 

membacanya seperti penambahan wawasan atau tentang info 

terbaru. Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi 

kebutuhan ataupun keinginannya, selama dengan pemenuhan 

tersebut maka martabat manusia bisa meningkat, namun 

manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi barang/jasa yang 

halal dan baik saja secara wajar serta tidak berlebihan.
45

 Dapat 

diartikan bahwa seorang konsumen harus mengkonsumsi 

barang yang baik, baik itu cara mengkonsumsinya sehingga 

dapat mendatangkan manfaat. 

 

G. Keputusan Pembelian Menurut Islam 

1. Pengertian Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian itu sendiri menurut Kotler adalah 

suatu tindakan konsumen untuk membentuk referensi 

diantara merek-merek dalam kelompok pilihan dan membeli 

produk yang paling disukai.
46

 Konsumen akan mencapai 

sebuah titik titik dimana konsumen akan berhenti dalam 

pencarian produ karena telah adanya keyakinan terhadap 

sebuah produk yang disebut dengan keputusan pembelian.  

Inti dari pengambilan keputusan konsumen (consumer 

decision making) adalah proses pengintegrasian yang 

mengombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua 

atau lebih perilaku alternatif, dan memilih salah satu di 

antaranya. Hasil dari proses pengintegrasian ini ialah suatu 

                                                             
45 M.Nur Rianto, Euis Amalia, Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan 

Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 

104. 
46 Philip Kotler & Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, edisi ke 12 

jilid 1 & 2, (Jakarta :PT indeks, 2007),  204. 
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pilihan (choice), yang disajikan secara kognitif sebagai 

keinginan berperilaku.
47

 

 

2. Pengambilan Keputusan Menurut Islam 

Proses pengambilan keputusan dalam Islam diterangkan 

dalam beberapa ayat yang lebih bersifat umum, artinya bisa 

diterapkan dalam segala aktifitas. Selain itu, konsep 

pengambilan keputusan dalam Islam lebih ditekankan pada 

sifat adil dan berhati-hati dalam menerima informasi seperti 

yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 6: 

ٍُّ بٌ   َٰٓ ُ ََٰٰٓٓنَِّرٌه َٰٓٱَٰٓأٌ  ىُ ام  ب ََٰٰٓٓإِنَٰٓآَْٰء  ُكم َٰٓج  ُ ََٰٰٓٓثِى ج إ ََٰٰٓٓف بِسُق ََٰٰٓٓء  َّىُ َٰٓأ نَٰٓآَْٰف ت جٍ 

ُ ََٰٰٓٓتُِصٍجُُآَْٰ ٍ  ََٰٰٓٓبم  َٰٓق  ه ى ََٰٰٓٓجُِحُآَْٰف تُص ََٰٰٓٓه خ َٰٓثِج  بَٰٓع  ه ََٰٰٓٓم   ٦ََِٰٰٓٓدِمٍه َٰٓو  ََٰٰٓٓتُم َٰٓف ع 

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 : 6)
48 

Berdasarkan ayat tersebut, diketahui bahwa sebagai umat 

muslim hendaknya berhati-hati dalam menerima suatu berita 

atau informasi. Ketika kita tidak mempunyai pengetahuan 

tentang hal tersebut maka sebaiknya  periksa dan teliti terlebih 

dahulu. Ayat ini juga dapat disandarkan dengan sikap hati-hati 

umat Islam dalam membuat keputusan untuk mengkonsumsi 

atau menggunakan suatu produk. Seperti yang dijelaskan 

sebelumnya bahwa terdapat tahapan-tahapan yang dilalui 

seseorang dalam pengambilan keputusan konsumen. Dimulai 

dari pengenalan masalah, pencarian informasi, pemilihan 

                                                             
47 Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen,(Jakarta : kencana prenada media, 

2013 ), 342. 
48

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya, 

(Jakarta – Lestari Books, 2011), 574. 
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alternatif, pengambilan keputusan, dan perilaku pasca 

pembelian.
49

  

Keputusan pembelian menurut bisnis islam hendaknya 

seorang konsumen harus memperhatikan penerapan konsep 

bisnis islam yang dilakukan sebelum membeli suatu produk, 

diantaranya sebagai berikut :
50

 

a. Kesatuan/Unity (Tauhid) 

Prinsip ini pada aplikasinya diterapkan pelabelan 

berbasis syariah, guna memberikan kenyamanan bagi 

konsumen muslim untuk bertransaksi. Disamping dengan 

mayoritas penduduk indonesia penganut agama islam, 

keamanan bertransaksi dengan jasa atau barang halal 

sangat dirasakan oleh beberapa konsumen yang bukan 

hanya seorang konsumen muslim. 

b. Keseimbangan (Keadilan/Equilibrium) 

Beberapa toko bersaing dengan gagasan dan inovasi 

yang terus dikembangkan untuk menggaet konsumen, 

begitujuga dengan penjual yang berasal dari berbagai 

daerah dan berbagai produk yang ditawarkan memiliki 

kesempatan yang sama pda proses penawaran kepada 

konsumen. 

c. Kehendak Bebas (Ikhtiyar/Freewill)  

Ditinjau dari kebebasan konsumen dalam mengambil 

keputusan untuk membeli suatu barang, begitu juga dengan 

penjual yang bebas memasarkan produk apa saja pada 

aplikasi Aplikasi. Pada proses memilih barang untuk di 

transaksikan, konsumen tidak mendapat unsur paksaan 

atau sistem yang memaksa untuk membeli beberapa jenis 

produk tertentu. 

d. Pertanggungjawaban (Responsibility)  

Pertanggungjawaban dilakukan oleh konsumen 

dengan membayarkan produk yang dipesan sesuai dengan 

                                                             
49 Z. Aini, “Analisis Faktor dalam Pengambilan Keputusan Nasabah 

Memilih Produk Pembiayaan Perbankan Syariah”. Jurnal Riset Manajemen dan 

Bisnis, Vol 1 (2016) :78. 

50 Ariyadi, “Bisnis Dalam Islam”, Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol. 5 No.1, 

(2018) : 20. 
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kesepakatan yang diatur oleh sistem. Dari pihak penjual, 

ketika barang sudah dibayarkan maka wajib untuknya 

mengirimkan barang tersebut tanpa menunda-nunda. 

 

3. Indikator Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler (2008) ada empat indikator keputusan 

pembelian, yaitu :  

a. Kemantapan pada sebuah produk. Yaitu Kualitas produk 

yang sangat baik akan membangun kepercayaan konsumen 

sehingga merupakan penunjang kepuasan konsumen.  

b. Kebiasaan dalam membeli produk. Kebiasaan adalah 

pengulangan sesuatu secara terus-menerus dalam 

melakukan pembelian produk yang sama.  

c. Memberikan rekomendasi kepada orang lain. Memberikan 

kepada seseorang atau lebih bahwa sesuatu yang dapat 

dipercaya, dapat juga merekomendasikan diartikan sebagai 

menyarankan, mengajak untuk bergabung, menganjurkan 

suatu bentuk perintah  

d. Melakukan pembelian ulang individu melakukan 

pembelian produk atau jasa dan menentukan untuk 

membeli lagi, maka pembelian kedua dan selanjutnya 

disebut pembelian ulang. 

 

H. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan 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. Jadi, hipotesis juga 

dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan 

masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. 
51

 

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka berfikir yang 

telah diuraikan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

                                                             
51 Sugiyono, metode kuantitatif, kualitatif dan R&D (Bandung : alpabeta, 
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1. Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian 

Harga merupakan salah satu informasi yang dibutuhkan 

oleh seorang konsumen dalam menentukan keputusan 

pembelian. Dimana informasi ini akan diperhatikan dan 

dipahami yang nantinya akan mempengaruhi perilaku 

konsumen. Dalam kegiatan jual beli secara online, harga 

yang ditawarkan oleh toko online biasanya bervariasi dan 

berbeda antara toko yang satu dengan yang lainnya. 

Konsumen akan membandingkan harga produk dari berbagai 

toko dan disesuaikan dengan kualitas produk yang dapat 

dilihat dari fitur review yang tersedia, kemudian mereka 

akan mengambil keputusan untuk mengalokasikan dana 

sesuai dengan harga produk yang di inginkan. 

Berdasarkan hal diatas maka hipotesis yang diajukan 

penulis sebagai berikut ini : 

H0 : Harga ( Price) tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian pada Aplikasi 

Shopee. 

H1 : Harga (Price) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian pada Aplikasi Shopee. 

2. Pengaruh Online Customer Review Terhadap Keputusan 

Pembelian 

Online customer review menjadi salah satu yang memiliki 

kaitan dengan keputusan pembelian seorang konsumen yang 

akan membeli suatu produk secara online baik melalui 

online shop atau Marketplace. Online customer review ini 

menjadi acuan bagi calon konsumen saat memiliki keraguan 

untuk membeli produk secara online melalui Aplikasi 

dimana Online customer review berisi pendapat atau sebuah 

opini yang diberikan konsumen yang telah membeli produk 

terlebih dahulu. Setelah melihat Online customer review ini 

konsumen akan menjadi lebih yakin untuk membeli sebuah 

produk memalui situs online seperti Aplikasi Shopee. 
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Berdasarkan hal diatas maka hipotesis yang diajukan penulis 

sebagai berikut ini : 

H0 : Online customer review tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian pada Aplikasi 

Shopee. 

H2 : Online customer review berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian pada Aplikasi 

Shopee. 

3. Pengaruh Islamic Branding Terhadap Keputusan Pembelian. 

Islamic Branding merupakan pengunaan nama yang 

berkaitan dengan islam pada suatu produk misalnya 

pemberian label halal atau memberikan nama toko yang 

berkaitan dengan nuansa islami. Hal ini dilakukan oleh 

perusahaan produk maupun jasa untuk menarik minat beli 

konsumen muslim dengan harapan konsumen akan tertarik 

untuk membeli suatu produk setelah mendapatkan informasi 

mengenai merek produk tersebut. 

Berdasarkan hal diatas maka hipotesis yang diajukan 

penulis sebagai berikut ini : 

H0 : Islamic Branding tidak berpengaruh secara  positif 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada 

Aplikasi Shopee. 

H3 : Islamic Branding berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian pada Aplikasi Shopee. 

 

 

 

 

 

BAB III 
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METODOLOGI PENELITIAN 

A. Waktu Dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan penulis dan ditujukan untuk para 

pengguna atau konsumen pada Aplikasi shopee khususnya pada 

mahasiswa yang ada di FEBI Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung Angkatan 2017. Penelitian ini di mulai sejak 

bulan September 2020. 

 

B. Jenis Dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian 

dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif 

dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel 

pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan. 
52

 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Dimana, 

penelitian deskriptif analisis adalah penelitian untuk 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki dengan menguji 

hipotesis-hipotesis dan mengadakan interpretasi yang lebih 

dalam tentang hubungan-hubungan.
53

 Maka, penelitian ini 

akan memberikan gambaran bagaimana hubungan price, 

online costumer review dan Islamic branding terhadap 

keputusan pembelian konsumen. 

 

C. Sumber Data 

                                                             
52

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&G, 

(Bandung:Alfabeta,2012), 8. 
53 Moh.Nazir, Metode Penelitian (Bogor : Ghalia Indonesia,2011), 89. 
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Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang 

bersangkutan memerlukannya.
54

 Data primer dari penelitian 

ini diperoleh melalui riset lapangan (survey) dengan 

menyebarkan kuisioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan 

terkait variabel yang akan di teliti kepada para responden. 

Responden yang dimaksud adalah para costumer yang 

menjadi pengguna aplikasi shopee yang ada di FEBI UIN 

Raden Intan Lampung prodi Ekonomi Syariah, Perbankan 

Syariah, Akuntansi Syariah, dan Manajemen Bisnis Syariah 

Angkatan 2017.  

2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 

melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.
55

 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yang  

diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu dan buku 

yang berkaitan dengan proses penelitian baik yang 

dipublikasikan secara umum maupun yang tidak. 

 

D. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan 

kemudian di tarik kesimpulannya.
56

 Populasi dalam 

penelitian ini adalah pengguna shopee yaitu mahasiswa yang 

ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan 2017 

yang terdiri dari prodi Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, 

Akuntansi Syariah, dan Manajemen Bisnis Syariah. Dengan 

jumlah mahasiswa sebanyak 628 mahasiswa. 
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 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistic. (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2004), 19. 
55 Ibid.,20. 
56 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2019),  80. 
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2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki 

ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Jika 

populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

seluruh yang ada dipopulasi, hal seperti ini dikarenakan 

adanya keterbatasan dana atau biaya, tenaga dan waktu, 

maka oleh sebab itu peneliti dapat memakai sampel yang 

diambil dari populasi.
57

 Sampel yang diambil dalam 

penelitian ini adalah para konsumen yang telah berbelanja di 

Aplikasi shopee khususnya konsumen yang ada di Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam  

penelitian ini adalah simple random sampling atau sampel 

acak sederhana yaitu sampel diambil secara acak dari semua 

populasi, dimana semua anggota populasi mempunyai 

peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. 

Besaran atau ukuran sampel sangat tergantung dari 

besaran tingkat ketelitian atau toleransi kesalahan (error 

tolerance) yang diinginkan peneliti. Namun, dalam hal 

tingkat toleransi kesalahan pada penelitian adalah 5%, 10 % 

dan 15%. Apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 

100 maka sampel yang diambil adalah semuanya, namun 

apabila populasi berjumlah lebih dari 100 maka sampel yang 

diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.
58

 

Dalam penentuan besarnya sampel (Samplesize) dalam 

penelitian ditetapkan dengan menggunakan rumus Slovin 

yaitu sebagai berikut: 

   
 

     
 

Keterangan:  

n : Jumlah Sampel  

N : Jumlah Populasi  

                                                             
57 Sandu Siyoto Dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian 

(Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 64. 
58 Suhasimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 134-135. 
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e2 :error level (tingkat kesalahan) (catatan: umumnya 

digunakan 1% atau 0.01, 5% atau 0,05 dan 10% atau 

0,1) dan 15% masih dapat di toleransi.  

1 : Nilai konstan  

 

Taraf kesalahan yang digunakan peneliti adalah 15% 

(0,15):
59

 

     
 

     
  = n = 

   

             
 = n = 

   

     
 = n = 

41,50 

Berdasarkan perhitungan diatas dengan presentase 

kelonggaran yang digunakan adalah 15% dan peneliti dapat 

membulatkan hasil perhitungan untuk mencapai kesesuaian. 

Dari hasil tersebut, peneliti  menyesuaikan sampel menjadi 

sebanyak 50 responden untuk mencapai kesesuaian. Jadi, 

jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 50 pelanggan yang sering bertransaksi melalui 

Aplikasi Shopee khususnya yang ada di Fakultas FEBI UIN 

Raden Intan Lampung Angkatan 2017. 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Angket (Kuisioner) 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
60

 

Kuisioner ini akan disebarkan kepada responden yaitu 

mahasiswa yang ada di Fakultas FEBI UIN Raden Intan 

Lampung Angkatan 2017. Kuisioner ini juga disebarkan 

melalui media online sehingga responden dapat 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

melalui google form. Tipe dan jenis pertanyaan suatu 

kuisioner dapat dibedakan menjadi kuisioner tertutup 

dan kuisioner terbuka. Kuisioner yang digunakan oleh 

peneliti dalam penelitian ini adalah kuisioner tertutup 
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sehingga responden hanya dapat menjawab pilihan 

jawaban sesuai dengan yang telah di sediakan, 

responden tidak bisa memberikan jawaban dengan 

pendapatnya sendiri. 

b. Dokumentasi 

Mengumpulkan data melalui data yang tersedia yaitu 

biasanya berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, 

laporan, artefak, foto dan dapat juga berbentuk file di 

server, dan flashdisk serta data yang tersimpan di 

website. Data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu.
61

 

Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini pada 

Perusahaan Shopee Indonesia dengan mengambil data 

berupa Profil, Visi dan Misi serta informasi lainnya 

yang dibutuhkan. 

c. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan metode pencarian informasi 

dari buku-buku dan sumber-sumber lain yang relevan 

dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

Pencarian informasi ini dapat bersumber pada jurnal, 

buku, dan referensi yang berkaitan dengan bahan 

penelitian. 

 

E. Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai 

dari orang, objek, organisasi atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.
62

 Adapun variabel pada 

penelitian ini adalah:  

1. Variabel Bebas (Independent Variabel)  

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependent (terikat).
63

 Variabel independen pada penelitian ini 
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adalah Price (X1), Online Costumer Review (X2), dan Islamic 

Branding (X3). 

2. Variabel Terikat (Dependent Variabel)  

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.
64

 Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah 

Keputusan Pembelian (Y). 

Operasional variabel merupakan penjelasan mengenai cara-

cara tertentu yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur 

(mengoperasikan) construct menjadi variabel penelitian yang dapat 

dituju, sehingga memungkinkan peneliti yang lain untuk 

melakukan replikasi (pengulangan) pengukuran dengan cara yang 

sama, atau mencoba untuk mengembangkan cara pengukuran 

construct yang lebih baik.
65

Adapun definisi operasional variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

    Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Indikator 

1 Price 

(X1) 

Harga adalah salah satu 

dari variabel marketing 

yang harus diperhatikan 

oleh manajemen 

perusahaan, karena harga 

dapat secara langsung 

mempengaruhi besarnya 

volume penjualan dan 

laba yang diperoleh suatu 

perusahaan 

1. Keterjangkauan 

Harga 

2. Kesesuaian Harga 

dengan Kualitas 

Produk 

3. Daya Saing Harga 

4. Kesesuaian Harga 

dengan Maanfaat 

2 Online 

Customer 

Online Custumer Reviews 

merupakan salah satu 

1.  Perceived Usefulness 

                                                             
64 Ibid,.97. 
65

 Husein Umar, Metode Riset Bisnis Panduan Mahasiswa Untuk 

Melaksanakan Riset Dilengkapi Contoh Proposal Dan Hasil Riset Bidang Manajemen 

Dan Akuntansi, Cetakan Kedua (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama 2002), 233. 
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Review 

(X2) 

bentuk dari electronic 

word of mouth (eWOM) 

yang terdiri dari analisis 

maupun komentar yang 

dihasilkan dan di-posting 

oleh orang yang telah 

menghabiskan uang 

mereka untuk sebuah 

produk dan memang telah 

menggunakannya. 

a. Tingkat efektivitas 

berbelanja akibat 

adanya online review. 

b. Tingkat kegunaan dari 

online review. 

2. Perceived Enjoyement 

a. Pengalaman 

mendapatkan 

perasaan senang 

ketika membaca 

online review. 

b. Pengalaman 

mendapatkan 

perasaan nyaman 

ketika membaca 

online review. 

c. Online review adalah 

hal yang menarik. 

3. Perceived Control 

a. Tingkat kontrol diri 

ketika melakukan 

belanja online 

dengan 

menggunakan online 

review. 

b. Melalui online 

review, saya 

mendapatkan 

pengaruh langsung 

dalam mencari 

informasi yang 

dibutuhkan. 

c. Online review 

memungkinkan 

untuk memberikan 
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informasi yang 

penting. 

3 Islamic 

Branding 

(X3) 

Ogilvynoor dalam sebuah 

tulisannya yang berjudul 

what is Islamic Branding 

and why it is significant? 

menjelaskan bahwa 

Islamic Branding adalah 

sebuah konsep yang 

relatif baru. Praktek 

Branding Islam 

merupakan merek yang 

sesuai dengan prinsip 

Syariah yang banyak 

memunculkan nilai-nilai 

seperti kejujuran, hormat 

pada akuntabilitas dan 

pemahaman inti dengan 

prinsip-prinsip Syariah. 

1. Merek adalah elemen 

yang sangat penting. 

2. Konsumen akan membeli 

produk makanan kemasan 

halal berdasarkan merek  

3. Membeli Produk 

makanan kemasan halal 

meskipun tidak akrab 

dengan merek  

4. Unsur Islam terkait 

secara fisik dan 

emosional dengan 

pelanggan  

5. Merek Islami 

memengaruhi 

kepercayaan diri dalam 

membeli dan 

mengonsumsi produk.  

6. Merek Islami cukup 

memadai untuk 

menunjukkan 

"Halalness" 

 

4 Keputusa

n 

Pembelia

n 

(Y) 

Proses pengintegrasian 

yang mengombinasikan 

pengetahuan untuk 

mengevaluasi dua atau 

lebih perilaku alternatif, 

dan memilih salah satu di 

antaranya. 

1. Kemantapan pada sebuah 

produk. 

2. Kebiasaan dalam 

membeli produk. 

3. Memberikan 

rekomendasi kepada 

orang lain.  

4. Melakukan pembelian 

ulang individu melakukan 

pembelian produk atau 

jasa dan menentukan 
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untuk membeli lagi, maka 

pembelian kedua dan 

selanjutnya disebut 

pembelian ulang. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Alat ukur pada penelitian biasanya dinamakan instrument 

penelitian. Jadi, instrument penelitian merupakan yang digunakan 

untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. 

Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian.
66

 

Pada penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan 

adalah angket kuisioner dengan menggunakan skala likert. Skala 

Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara 

spesifik oleh peneliti, dan selanjutnya yang disebut dengan 

variabel penelitian. Dengan Skala Likert, maka variabel yang 

akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

suatu item-item instrumen yang bisa berupa pernyataan atau 

pertanyaan. Jawaban dari setiap item instrument mempunyai 

gradasi dari positif sampai negative atau dari setuju sampai tidak 

setuju. 
67

 Untuk keperluan analisis maka jawaban tersebut 

diberikan nilai dengan rincian sebagai berikut : 

a. Sangat Setuju (SS)    : diberi skor 4 

b. Setuju (S)     : diberi skor 3  

c. Tidak Setuju (TS)    : diberi skor 2  

d. Sangat Tidak Setuju (STS)   : diberi skor 1 

Kuisioner ini sendiri terdiri dari beberapa bagian yaitu : 

1. Bagian pertama berisi tentang identitas responden yang 

meliputi Nama, Usia, Alamat dan Prodi. 

2. Bagian kedua berisi tentang petunjuk pengisian kuisioner. 

                                                             
66 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&G, (Bandung : 

Alfabeta,2019),102. 
67 Ibid,. 93. 
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3. Bagian ketiga dan seterusnya berisi mengenai pertanyaan-

pertanyaan terkait dengan variabel berikut ini : 

a. Harga (price) 

b. Online Customer Review 

c. Islamic Branding 

d. Keputusan Pembelian 

G. Uji Validitas dan Reliabilitas Data 

a. Uji Validitas 

Alat uji yang digunakan adalah uji validitas merupakan 

derajat ketepatan antara data yang terdapat di lapangan 

tempat penelitian dan data yang dilaporkan oleh peneliti 

untuk mendapatkan data yang valid yang ditujukan pada 

instrument penelitian.
68

 Uji validitas item pertanyaan dalam 

penelitian ini adalah korelasi product moment dengan rumus 

: 

R = 
 ∑    ∑    ∑  

√   ∑      ∑           ∑    ∑   
 

Keterangan:  

R  : koefisien validitas item yang dicari  

X  : skor responden untuk setiap item  

∑X : jumlah skor dalam distribusi X  

∑Y : jumlah skor dalam distribusi Y 

∑X
2
 : jumlah kuadrat masing-masing skor X 

∑Y
2
  : jumlah kuadrat masing-masing skor Y 

 N  : jumlah responden. 

Agar dapat memperoleh nilai yang signifikan, maka 

rhitung harus lebih besar dari rtabel dengan taraf signifikan 

0,05. 

 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh 

mana alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Hal ini 

berarti menunjukkan sejauh mana alat pengukur dikatakan 

konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali lebih terhadap 

                                                             
68 Buchari Lapau, Metode Penelitian Kesehatan Metode Ilmiah, Penulisan 

Skripsi, Tesis, Dan Disertasi (Jakarta: Obor, 2013), 110. 
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gejala yang sama. Suatu alat ukur dikatakan reliabilitas atau 

dapat dipercaya, apabila alat ukur yang digunakan stabil, 

dapat diandalkan, dan dapat digunakan dalam peramalan. 

Artinya data yang dikatakan reliabilitas adalah alat ukur 

yang digunakan bisa memberikan hasil yang sama walaupun 

digunakan berkali-kali oleh peneliti yang berbeda. Untuk uji 

reliabilitas instrument digunakan Rumus Alpha :  

r11 = (
 

   
) (1 - 

∑   

   
) 

 

Keterangan: 

 r11   : reabilitas yang dicari 

 n   : jumlah item pertanyaan yang di uji  

∑𝜎t2  : jumlah varians skor tiap-tiap item  

𝜎t2   : varians total 
69

 

 

Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas akan 

dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach Alpha 

pada program SPSS. Suatu variabel dikatakan reliable jika 

memberikan Cronbach Alpha Coeficcient lebih dari 0,60. 

 

H. Uji Prasarat Analisis 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Dalam penelitian ini metode yang 

digunakan yaitu dengan melihat probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. 

Distribusi normal akan menentukan garis lurus diagonal, dan 

ploting data residual akan dibandingkan dengan garis 

diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis 

yang menggambarkan data sesungguhnya secara dalam 

penelitian akan mengikuti garis diagonalnya.
70

 Teknik yang 

                                                             
69 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, 

(Universitas Diponegoro, Semarang, 2006), 41. 
70 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM 

SPSS, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), 160. 
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digunakan pada uji normalitas kali ini menggunakan uji 

Kolmogrov-Smirnov dimana Jika nilai signifikan > 0.05 

maka distribusi normal dan sebaliknya jika Jika nilai 

signifikan < 0.05 maka distribusi dikatakan tidak normal. 

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan 

program aplikasi SPSS versi 23.0. 

 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam regresi 

maka dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation 

factor (VIF). Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai 

VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cut off yang 

umum dipakai untuk menunjukan tingkat multikolinieritas 

adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai ≥ 10.
71

 

 

c.  Uji Heteroskedastisitas  

Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas, Uji heteroskedastisitas ini dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi 

terjadi ketidaksamaan antara variance dam residual antara 

satu pengamatan dengan pengamatan lain. Pada model 

regresi yang baik tentunya tidak mengalami 

heterokedastisitas. Dalam pengujian ini menggunakan uji 

Spearman prho, dimana apabila nilai signifikan lebih besar 

dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas..
72

 

 

I. Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linier Berganda  

Regresi ini digunakan untuk mengukur antara lebih dari 

satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Menurut 

                                                             
71 Ibid,. 139. 
72 Ibid,. 105. 
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sugiyono analisis yang digunakan peneliti, bila bermaksud 

meramalkan bagaimana keadaan (naik turunya) variabel 

dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai 

faktor predictor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).
73

 

Rumus analisis regresi linear berganda untuk menguji 

hipotesis-hipotesis adalah sebagai berikut:  

 

Y = α + β1 X1+ β2 X2 + β3 X3 

Dimana:  Y  :Keputusan pembelian  

X1   : Price ( Harga) 

X2   : Online Customer Review 

α   : Islamic Branding 

β1....β2...β3  : Koefisien Regresi 

 

b. Uji F (Simultan) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah seluruh 

variable bebasnya secara bersama sama mempunyai 

pengaruh yang bermakna terhadap variable terikat. 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung 

dengan Ftabel pada derajat kesalahan 5% dalam arti (α = 

0.05). Apabila nilai Fhitung ≥ Ftabel, maka berarti variable 

bebasnya secara bersama-sama memberikan pengaruh 

bermakna terhadap variable terikat atau hipotesis pertama 

sehingga dapat diterima.
74

 Penarikan kesimpulan dengan 

ketentuan sebagai berikut ini : 

1. Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, yang berarti ada pengaruh secara simultan 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat.  

2. Jika F hitung < F tabel, Ho diterima dan Ha ditolak, 

yang berarti tidak ada pengaruh secara simultan antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 

 

                                                             
73 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), 277. 
74 Sri Subanti dan Arif Rahman Hakim, Ekonometri, (Yogyakarta : Graha 

Ilmu, 2014),87. 
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c. Uji T (Parsial) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh 

masingmasing variabel bebas terhadap variable terikat 

apakah bermakna atau tidak. Pengujian dilakukan dengan 

membandingkan antara nilai thitung masing-masing variable 

bebas dengan nilai ttabel dengan derajat kesalahan 5% 

dalam arti (α = 0.05). Apabila nilai thitung ≥ ttabel, maka 

variable bebasnya memberikan pengaruh bermakna terhadap 

variable terikat.
75

 Dengan kaidah pengambilan 

kesimpulannya sebagai berikut : 

1. Jika ttabel > thitung, Ho diterima, dan jika ttabel < 

thitung, maka H1 diterima 

2. jikaa sig > α ( 0.05), maka Ho diterima H1 ditolak dan 

jiga sig < α (0.05), maka Ho ditolak H1 diterima. 

 

d. Koefisien Determinasi (R2 )  

Koefisien determinasi (R2 ) merupakan ukuran untuk 

mengetahui persentase kesesuaian atau ketapatan hubungan 

antara variabel independen dengan variabel dependen dalam 

suatu persamaan regresi. Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol dan satu. Jika dalam uji empiris didapat nilai 

adjusted R² negatif, maka nilai adjusted R² dianggap bernilai 

nol. Secara matematis jika nilai R²= 1, maka adjusted 

R²=R²= 1, sedangkan jika nilai R² = 0, maka adjusted R² = (1 

–k)/(n-k). Jika k > 1, maka adjusted R² akan bernilai positif 

.
76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
75 Ibid.,88. 
76 Imam Ghozali, Op., Cit, (2013), 97 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Objek Penelitian 

a. Profil Singkat Shopee 

Gambar 4.1 

Logo Shopee 

 

Sumber : www.shopee.co.id, 2021 

Shopee merupakan salah satu platfrom belanja online 

yang menawarkan berbagai kemudahan dalam 

transaksinya dan bisa di akses melalui aplikasi mobile 

tanpa harus membuka computer atau website. Shopee 

menyediakan berbagai macam produk mulai dari fashion, 

elektronik hingga barang kebutuhan sehari-hari. Tujuan 

Shopee adalah dengan  kekuatan transformatif teknologi 

dapat mengubah dunia menjadi lebih baik dengan 

menyediakan platform untuk menghubungkan pembeli 

dan penjual dalam satu komunitas.
77

 

                                                             
77 Profil dan tujuan shopee https://careers.shopee.co.id/about/ diakses pada 

03 februari 2021 pukul 12.32 

http://www.shopee.co.id/
https://careers.shopee.co.id/about/
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Perusahaan shopee yang ada di Indonesia berlokasi di 

Shopee berkantor pusat di Wisma 77 Tower 2 lantai 11, 

Jl. Letjen. S. Parman Kav. 77 Slipi, palmerah. Jakarta 

Barat, 11410. Shopee mulai masuk ke Indonesia pada 

tahun 2015 tepatnya pada bulan Desember 2015. Shopee 

sendiri dikelola oleh Garena Group yang sekarang 

berubah nama menjadi SEA Group yang berpusat di 

Singapura. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura 

pada tahun 2015, dan sejak itu memperluas jangkauannya 

ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan 

Filipina. Mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di 

negara Brasil dan menjadikannya Shopee pertama di 

Amerika Selatan dan luar Asia.
78

 

Shopee menawarkan berbagai kemudahan bagi 

penjual maupun pembeli secara mudah dimana 

aplikasinya dapat di akses memalui mobile apps. Selain 

itu, Shopee juga memberi kemudahan dalam transaksi 

pembayaran dan pengiriman barang dengan 

menggunakan ekspedisi yang sudah dipercaya. Shopee 

Indonesia yang menjadi salah satu sarana belanja online 

yang menyediakan berbagai kebutuhan dan perlengkapan 

mulai dari barang-barang fashion, produk kecantikan, 

barang kebutuhan rumah tangga, elektronik, voucher 

belanja dan masih banyak lagi. Shopee juga menawarkan 

program gratis ongkir, voucher diskon dan cashback yang 

diperuntukkan untuk penggunanya. 

 

 

 

 

 

                                                             
78 Ibid. 
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Gambar 4.2 

Tampilan Beranda Shopee 

 

Sumber : www.shopee.co.id, 2021 

 

b. Visi dan Misi Shopee 

1. Visi 

“Menjadi mobile Aplikasi No.1 di Indonesia.” 

2. Misi 

“Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para 

penjual di Indonesia.” 

 

c. Nilai-nilai Shopee 

1. We serve  

Pelanggan kami adalah satu-satunya penentu dari 

nilai produk dan layanan kami. Kami berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi dan 

melayani yang tak terlayani.  

2. We adapt  

Perubahan yang cepat adalah satu-satunya hal 

konstan dalam era digital ini. Kami merangkul 

perubahan, merayakannya dan selalu berusaha untuk 

menjadi pemikir terdepan yang mempengaruhi hal 

itu.  

 

 

http://www.shopee.co.id/
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3. We run  

Kami berada dalam perlombaan konstan untuk 

sukses. Kami bergerak lebih cepat, lebih baik dan 

dengan lebih tepat setiap harinya.  

 

4. We commit  

Pekerjaan kami adalah komitmen kami. Kami 

berkomitmen terhadap nilai, institusi, pelanggan dan 

mitra kami. Kami saling berkomitmen. Yang 

terpenting, kami berkomitmen untuk melakukan 

yang terbaik dan menjadi yang terdepan.  

5. We stay humble  

Kami telah menempuh perjalanan jauh dari usaha 

awal kami yang sederhana. Namun, kami tidak 

pernah kehilangan kerendahan hati kami dalam 

pencarian perkembagan demi mencapai kesuksesan 

yang lebih besar. 

B.  Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis 

1. Analisis Data 

a. Uji Validitas dan Reliabilitas Data 

1. Uji Validitas 

Data yang telah didapatkan dari hasil 

penyebaran kuesioner harus diuji terlebih dahulu 

menggunakan uji validitas. Uji validitas ini 

bertujuan untuk mengetahui valid atau tidaknya 

suatu item yang ada pada kuesioner. Tabel berikut 

ini menunjukkan hasil dari uji validitas tiap item 

pernyataan pada tiap variabel. 
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Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

umber : Data primer, diolah 2021 

Dalam uji validitas ini, untuk mengetahui valid 

atau tidaknya item kuesioner dilakukan dengan cara 

menganalisis perbandingan antara rhitung dan rtabel 

dengan menggunakan taraf signifikasi 0,05 dengan 

N (jumlah sampel) 50 responden. Berdasarkan tabel 

diatas, dapat dilihat bahwa semua variabel yaitu 

X1,X2,X3, dan Y memiliki nilai rhitung > dari rtabel 

sehingga semua item pernyataan dinyatakan valid. 

Jadi, dapat disimpukan bahwa seluruh item 

No. Variabel Item rhitung rtabel Keterangan 

1. 
Harga/Price 

(X1) 

X1.1 0,705 0,279 Valid 

X1.2 0,747 0,279 Valid 

X1.3 0,72 0,279 Valid 

X1.4 0,776 0,279 Valid 

2. 

Online 

Customer 

Review (X2) 

X2.1 0,642 0,279 Valid 

X2.2 0,799 0,279 Valid 

X2.3 0,716 0,279 Valid 

X2.4 0,764 0,279 Valid 

X2.5 0,741 0,279 Valid 

X2.6 0,682 0,279 Valid 

X2.7 0,484 0,279 Valid 

3. 

Islamic 

Branding 

(X3) 

X3.1 0,685 0,279 Valid 

X3.2 0,634 0,279 Valid 

X3.3 0,611 0,279 Valid 

X3.4 0,604 0,279 Valid 

X3.5 0,667 0,279 Valid 

4. 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Y.1 0,622 0,279 Valid 

Y.2 0,781 0,279 Valid 

Y.3 0,593 0,279 Valid 

Y.4 0,755 0,279 Valid 

Y.5 0,735 0,279 Valid 
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pernyataan dapat digunakan sebagai intrumen 

penelitian ini dan dapat digunakan untuk seluruh 

model pengujian. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas ini dilakukan untuk mengetahui 

ketepatan dan keakuratan suatu indikator yang 

digunakan dalam suatu penelitian. Dalam 

pengukuran untuk menguji reliabilitas ini 

menggunakan metode Cronbach’s Alpha dengan 

tolak ukur bahwa nilai Cronbach’s Alpha suatu 

variabel lebih besar dari 0,60 maka data variabel 

yang telah diuji dinyatakan reliabel. Dalam 

pengujian ini menggunakan alat statistik yaitu SPSS 

23. 

 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

 

 

Sumber : data primer, diolah 2021 

Hasil uji reliabilitas pada tabel 4.8 diatas dapat 

diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki 

nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,60 

sehingga dapat disimpukan bahwa data tersebut 

reliabel dan dapat digunakan untuk pengukuran data 

penelitian. 

 

b. Uji Prasarat Analisis 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah data yang sudah ada berdistribusi normal 

No. Variabel 
Alpha 

Cronbach's 
Keterangan 

1. Harga/Price (X1) 0,708 Reliabel 

2. 
Online Customer 

Review (X2) 
0,814 Reliabel 

3. Islamic Branding (X3) 0,707 Reliabel 
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atau tidak. Pada penelitian ini, uji normalitas dengan 

alat uji yaitu metode Kolmogorov-Smirnov. Data 

variabel dapat dinyatakan berdistribusi normal jika 

nilai signifikan lebih dari 0,05. Hasil pengukuran uji 

normalitas dinyatakan pada tabel hasil output SPSS 

23 berikut ini : 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardized 

Residual 

N 50 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 

Std. 
Deviation 

149.121.914 

Most Extreme Differences 

Absolute .110 

Positive .061 

Negative -.110 

Test Statistic .110 

Asymp. Sig. (2-tailed) .179
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : data primer, diolah 2021 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 

diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 

sebesar 0,179 yang artinya nilai tersebut lebih besar 

dari 0,05. Kesimpulannya adalah data tersebut 

berdistribusi normal dan dapat digunakan untuk alat 

uji penelitian yang lain. 

 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolienaritas digunakan untuk mengetahui 

adanya hubungan atau korelasi antara variabel 

independen pada sebuah model regresi. Uji ini 

dilakukan agar data yang digunakan dalam 

penelitian terbebas dari gangguan multikolinearitas. 
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Pengambilan keputusan pada uji ini didasarkan pada 

dua cara yaitu dengan melihat nilai Tolerance dan 

nilai VIF. Dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas 

apabila nilai Tolerance > 0,10 dan juga apabila nilai 

VIF < 10 maka data dinyatakan tidak terjadi 

multikolienaritas. Hasil pengujian dengan metode ini 

disajikan pada tabel berikut :  

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Sumber : data primer, diolah 2021 

Data pada tabel diatas menujukkan hasil bahwa 

uji multikolinearitas yang dilakukan. Masing-masing 

variabel memiliki nilai Tolerance > dari 0.10 yaitu 

X1 sebesar 0,878 X2 sebesar 0,902 dan X3 sebesar 

0,957. Dapat dilihat juga dari nilai VIF masing-

masing variabel memiliki nila VIF < 10 yaitu X1 

sebesar 1,139 X2 1,109 dan X3 1,045. Maka, dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen tidak 

mengalami multikolinearitas. 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi 

terjadi ketidaksamaan antara variance dam residual 

antara satu pengamatan dengan pengamatan lain. 

Pada model regresi yang baik tentunya tidak 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standard

ized 

Coefficie

nts 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Tolera

nce VIF 

z1 (Constant) -.143 2.663  -.054 .957   

Harga/Price (X1) .326 .133 .284 2.461 .018 .878 1.139 

Online Customer 

Review (X2) 
.334 .089 .429 3.769 .000 .902 1.109 

Islamic Branding 

(X3) 
.232 .098 .261 2.359 .023 .957 1.045 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian (Y) 
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mengalami heterokedastisitas. Dalam pengujian ini 

menggunakan uji Spearman prho, dimana apabila 

nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Hasil dari uji 

heteroskedastisitas sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

  Hasil Uji Heterokedastisitas 

Sumber : data primer, diolah 2021 

Dari hasil pengujian data yang tertera pada 

tabel 4.11 diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikan 

antara variabel independen dengan ABS_RES 

(Absolut Residual) lebih besar dari 0,05. Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pada uji model 

regresi ini tidak ada gejala heteroskedastisitas. 

 

 

 

Correlations 

  
Harga/Price 

(X1) 

Online 
Customer 

Review 
(X2) 

Islamic 
Branding 

(X3) 

ABS_RES 

Spearman's 
rho 

Harga/Price 
(X1) 

Correlation 
Coefficient 

1.000 .285
*
 .113 -.006 

Sig. (2-
tailed) 

. .045 .435 .968 

N 50 50 50 50 

Online 
Customer 
Review 
(X2) 

Correlation 
Coefficient 

.285
*
 1.000 .090 -.059 

Sig. (2-
tailed) 

.045 . .535 .683 

N 50 50 50 50 

Islamic 
Branding 
(X3) 

Correlation 
Coefficient 

.113 .090 1.000 -.003 

Sig. (2-
tailed) 

.435 .535 . .986 

N 50 50 50 50 

ABS_RES 

Correlation 
Coefficient 

-.006 -.059 -.003 1.000 

Sig. (2-
tailed) 

.968 .683 .986 . 

N 50 50 50 50 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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c. Uji Hipotesis 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis berganda ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh dan hubungan antara dua 

variabel independen atau lebih dengan variabel 

dependen. Pada penelitian ini dilakukan model uji 

regresi linier berganda yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen yaitu 

Harga/Price (X1), Online Customer Review(X2) dan 

Islamic Branding (X3) terhadap variabel dependen 

yaitu Keputusan Pembelian (Y) pada Aplikasi shopee.  

Pengujian ini mengunakan alat uji statistik SPSS 23, 

hasil pengujian sebagai berikut :  

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Analisis Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B 
Std. 
Error 

Beta 

1 

(Constant) -.143 2.663   -.054 .957 

Harga/Price 
(X1) 

.326 .133 .284 2.461 .018 

Online 
Customer 
Review 
(X2) 

.334 .089 .429 3.769 .000 

Islamic 
Branding 
(X3) 

.232 .098 .261 2.359 .023 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian (Y) 

      Sumber : data primer, diolah 2021 

 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh hasil 

coefficients regresi berganda dengan persamaan 

sebagai berikut : 

 

Y = α + β1 X1+ β2 X2 + β3 X3 
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Keputusan Pembelian = -0,143 + 0,326 + 0,334 + 

0,232 

    

Berdasarkan tabel diatas, maka penjelasan atas 

persamaan diatas menunjukkan hubungan antara 

variable dependen dengan variabel dependen, yaitu: 

a) Nilai konstanta  = -143 diartikan bahwa apabila 

variabel Harga/Price (X1), Online Customer 

Review (X2) dan Islamic Branding (X3) bernilai 

0 (nol) maka Keputusan Pembelian (Y) 

mengalami penurunan atau  bernilai -0,143. 

b) Nilai koefisien regresi variabel Harga/Price (X1) 

= 0,326 yang berarti bahwa jika variabel Harga 

mengalami peningkatan sebesar 1% maka 

sedangkan X2 dan X3 tidak ada atau 0 (nol) 

maka Keputusan Pembelian (Y) akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,326. 

c) Nilai koefisien regresi variabel Online Customer 

Review (X2) = 0,334 artinya jika Online 

Customer Review (X2) mengalami peningkatan 1 

% dan jika variabel idependen lain yaitu X1 dan 

X3 konstan atau bernilai 0 (nol) maka Keputusan 

Pembelian akan meningkat sebesar 0,334. 

d) Nilai koefisien regresi Islamic Branding (X3) = 

0,232 yang artinya jika Islamic Branding (X3) 

mengalami peningkatan sebesar 1% maka 

Keputusan Pembelian ( Y) akan mengalami 

kenalikan sebesar 0,232 dengan asumsi bahwa 

X1 dan X2 konstan atau bernilai 0 (nol). 

 

2. Uji R
2 
( Koefisien Determinasi) 

Koefisien determinasi (R2) pada dasarnya 

dilakukan pengujian dengan tujuan untuk mengetahui 

ketepatan dan keakuratan variabel independen dalam 

mempengaruhi variabel dependen pada suatu 
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persamaan regresi. Hasil uji R2 pada penelitian ini 

sebagai berikut :  

Tabel 4.7 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 

 

 

     

 

           Sumber : data primer, diolah 2021 

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa hasil uji 

koefisien determinasi (R2) yaitu R square sebesar 

0,463 atau 46,3%. Hal ini berarti variabel independen 

yaitu Harga/Price, Online Customer Review, dan 

Islamic Branding dapat berpengaruh terhadap variabel 

dependen yaitu Keputusan Pembelian pada Aplikasi 

shopee sebesar 46,3% persen. Sedangkan sisanya 

sebanyak 53,7 % dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak ada pada penelitian ini. 

 

3. Uji Hipotesis F (simultan) 

Pengujian ini dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh secara bersama-

sama (silmultan) antara variabel independen ( 

Harga/Price, Online Costumer Review, dan Islamic 

Branding terhadap terhadap variabel dependen 

(Keputusan Pembelian) dengan menggunakan taraf 

signifikan 0,05. Dengan ketentuan jika fhitung > ftabel 

maka Ho ditolak dan Ha diterima, apabila fhitung < dari 

ftabel maka Ho dan Ha ditolak. Adapun hasil uji 

hipotesis F(simultan) sebagai berikut : 

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .680
a
 .463 .428 1.53908 

a. Predictors: (Constant), Islamic Branding (X3), Online 

Customer Review (X2), Harga/Price (X1) 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji F (Simultan) 

 

 

 

 

 

Sumber : data primer, diolah 2021 

Dalam penelitian ini digunakan persamaan 

sebagai berikut : 

f tabel = F (k;n-k) = F(3 ; 47) = 2,80 ( dapat dilihat 

pada ftabel) 

 

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.14 diatas 

diketahui bahwa nilai fhitung > dari ftabel yaitu 13,216 > 

2,80  dengan nilai signifkan yaitu 0,000 < dari 0,05. 

Maka, kesimpulannya adalah Ho ditolak dan Ha 

diterima, hal ini berarti bahwa variabel Harga/Price 

(X1), Online Costumer Review (X2) dan Islamic 

Branding (X3) memiliki pengaruh yang signifikan dan 

simultan terhadap variabel Keputusan Pembelian (Y) 

pada Aplikasi Shopee. 

4. Uji Hipotesis T atau Uji Parsial 

Pada uji ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh antara variabel independen secara individu 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Pengambilan keputusan pada uji ini didasarkan 

dengan ketentuan jika thitung > ttabel dan nilai 

signigfikan < 0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima. 

Pada penelitian ini diperoleh ttabel yaitu 2,013 dengan 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 93.917 3 31.306 13.216 .000
b
 

Residual 108.963 46 2.369   

Total 202.880 49    

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian (Y) 

b. Predictors: (Constant), Islamic Branding (X3), Online Customer Review 

(X2), Harga/Price (X1) 
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taraf signifkan 0,05 yang mana ttabel diperoleh dari 

persamaan ini : 

t tabel = t(α/2 ; n-k-1) = t (0,025 ; 46) = 2,013 

 

Adapum hasil uji T adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Hipotesis T atau Uji Parsial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Sumber : data primer, diolah 2021 

Berdasarkan hasil uji T pada tabel diatas 

penjelasan dari masing-masing variabel independen 

sebagai berikut : 

a) Variabel Harga/Price 

Dari hasil pengujian diperoleh nilai thitung > 

ttabel yaitu 2,461 > 2,013 dan nilai signifikan 0,018 

< 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak dan H1 diterima sehingga Harga/Price 

berpengaruh segara positif dan signifkan terhadap 

Keputusan Pembelian pada Aplikasi Shopee. 

 

b) Variabel Online Costumer Review 

Pada tabel 4.15 dapat dilihat bahwa nilai thitung 

> ttabel yaitu 3,769 > 2,013 dengan nilai signifikan 

yang diperoleh 0,000 < 0,05. Hal ini berarti 

bahwa thitung > ttabel dan signifikan < 0,05 dan 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficien

ts 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) -.143 2.663  -.054 .957 

Harga/Price (X1) .326 .133 .284 2.461 .018 

Online Customer 

Review (X2) 
.334 .089 .429 3.769 .000 

Islamic Branding 

(X3) 
.232 .098 .261 2.359 .023 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian (Y) 
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dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 

diterima. Maka Online Costumer Review 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian pada Aplikasi Shopee. 

 

c) Variabel Islamic Branding 

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4,15 

diketahui bahwa thitung > ttabel dimana 2,359 > 

2,013 dan nilai signifikan < 0,05 yaitu 0,023 < 

0,05. Dapat disimpukan bahwa H0 ditolak dan 

H1 diterima sehingga Islamic Branding 

berpengaruh positif dan signifkan terhadap 

Keputusan Pembelian pada Aplikasi Shopee. 

 

2.  Hasil Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh 

peneliti maka diperoleh hasil pembahasan sebagai berikut : 

1.    Pengaruh Harga (Price) dan Online Customer Review 

terhadap Keputusan Pembelian di  Aplikasi Shopee  

 

H1 = Price ( Harga) berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian pada Aplikasi 

Shopee. 

 

Harga berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian pada Aplikasi Shopee didasarkan pada 

beberapa hal, apakah harga produk tersebut terjangkau 

atau tidak, harga di Shopee lebih murah dari Aplikasi 

lainnya, juga keseuaian harga dengan kualitas dan 

manfaat yang didapatkan. Terutama yang menjadi 

responden dari penelitian ini adalah dari kalangan 

mahasiswa yang sangat memperhatikan variasi harga 

sebelum membeli suatu produk. Hasil menunjukan 

responden paling banyak menjawab setuju pada 

pernyataan terkait indikator harga produk yang 

ditawarkan di Aplikasi Shopee sesuai dengan manfaat 

dan kualitas yang dimiliki yang di jawab oleh 34 
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responden dan harga yang ditawarkan di Aplikasi Shopee 

terjangkau yang dijawab oleh 32 responden. Berdasarkan 

hal tersebut, maka dapat diidentifikasi bahwa mahasiswa 

yang ada di Fakultas FEBI UIN Raden Intan Lampung 

setuju bahwa harga yang ditawarkan di Aplikasi Shopee 

terjangkau dan sesuai dengan kualitas juga manfaat yang 

dimiliki produk tersebut. 

Hasil pembahasan yang diperoleh dari uji regresi 

linier berganda menunjukkan bahwa variable Price 

(Harga) memiliki nilai thitung > ttabel yaitu  2,461 > 2,013 

dan nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 (0,018 < 

0,05). Nilai koefisien dari harga bernilai positif yaitu 

0,284, sehingga H1 dapat diterima dimana secara parsial  

Price (harga) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian pada Aplikasi Shopee  Semakin 

tinggi nilai koefisien dari harga maka akan semakin 

tinggi juga pengaruhnya terhadap keputusan pembelian.  

 

H2 = Online Customer Review berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada 

Aplikasi Shopee. 

 

Hasil menujukkan pada indikator dengan pernyataan, 

produk yang memiliki banyak review positif maka 

semakin baik kualitas produk yang dimiliki. Sebanyak 31 

responden atau 62% menjawab setuju dengan pernyataan 

tersebut. Selanjutnya, indikator dengan pernyataan bahwa 

dengan adanya online customer review maka dapat 

membuat lebih yakin untuk belanja di Shopee. Sebanyak 

60% atau 30 responden menjawab setuju dengan 

pernyataan tersebut. Kemudian, sebanyak 60% atau 30 

responden sangat setuju dengan online customer review 

menjadi hal yang dipertimbangkan sebelum belanja 

online melalui Aplikasi Shopee. Dari data tersebut dapat 

diidentifikasi bahwa konsumen Shopee yang ada di 

Fakultas FEBI UIN Raden Intan Lampung setuju bahwa 

produk yang memiliki review positif maka kualitas 
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produk yang dimiliki juga baik dan sangat setuju jika 

review menjadi hal yang diperhatikan sebelum belanja 

online melalui Shopee. 

Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh dari uji 

regresi linier berganda pada variabel X2 (Online 

Customer Review) menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel 

(3,769 > 2,013)  dan nilai signifkan < 0,05 yaitu nilai 

signifikan yang diperoleh 0,000 < 0,05. Hal ini 

mengidentifikasikan bahwa semakin tinggi atau semakin 

akurat tingkat Online Customer Review yang diberikan 

maka akan meningkatkan keputusan pembelian yang 

dilakukan oleh konsumen. Jadi, dari hipotesis yang telah 

dirumuskan maka dapat diketahui bahwa H2 diterima 

yaitu Online Customer Review berpengaruh positif dan 

signifkan terhadap keputusan pembelian pada Aplikasi 

Shopee. 

Pada penelitian ini, variabel Online Customer Review 

memiliki nilai koefisien 0,429 dimana nilai yang paling 

tinggi dibandingan dengan variabel yang lain. Maka, 

Online Customer Review memiliki pengaruh yang paling 

besar pada keputusan pembelian di Aplikasi Shopee. 

Review ini berupa komentar yang memuat opini atau 

pendapat konsumen yang telah membeli produk terlebih 

dahulu. Biasanya, review yang diberikan juga disertai 

dengan foto produk yang telah diterima sehingga calon 

konsumen bisa mendapat pandangan mengenai kualitas 

produknya. Konsumen akan memilih produk yang 

memiliki review paling bagus, sehingga mereka bisa 

menjadi lebih memiliki keyakinan untuk membeli produk 

tersebut di Aplikasi Shopee. 

2.  Pengaruh Islamic Branding terhadap Keputusan 

Pembelian pada Aplikasi Shopee 
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H3 = Islamic Branding berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap Keputusan Pembelian pada Aplikasi 

Shopee 

Dari data hasil jawaban responden bahwa mayoritas 

responden menjawab setuju pada pernyataan produk 

dengan merek islami lebih meberikan kepercayaan untuk 

dibeli dan digunakan yaitu sebanyak 76% atau 38 

responden dan 66% atau 33 responden. Kemudian, 

pernyataan saya akan membeli suatu produk jika 

mengunakan brand atau merek islami sebanyak 66% atau 

33 responden. Kemudian sebanyak 50% atau 25 

responden sangat setuju dengan pernyataan saya akan 

membeli produk makanan dan minuman di shopee yang 

sudah memiliki label halal. Berdasarkan hasil tersebut, 

dapat diketahui bahwa responden yang ada di Fakutas 

FEBI UIN Raden Intan Lampung setuju bahwa produk 

dengan merek islami lebih dipercaya dan memilih 

membeli produk yang memiliki merek islami atau label 

halal. 

 Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda, 

diketahui bahwa hasil menunjukkan thitung > ttabel dan nilai 

signifikan < 0,05. Dimana 2,359 > 2,013 dan nilai 

signifikan < 0,05 yaitu 0,023 < 0,05. Dapat disimpulkan 

bahwa H3 diterima dimana Islamic Branding 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian pada Aplikasi Shopee. Namun, 

pada variabel ini memiliki nilai signifikan paling rendah 

dibandingkan dengan variabel lainnya yaitu 0,261. Hal 

ini mengidentifikasikan bahwa Islamic Branding tidak 

terlalu menjadi hal yang diperhatikan oleh konsumen 

dalam memutuskan untuk membeli suatu produk atau 

mungkin juga masih sedikit toko yang memberikan 

identitas islam pada toko dan produk mereka. Biasanya, 

Islamic Branding ini digunakan konsumen untuk 

membeli produk seperti makanan, minuman atau alat 



71 

 

kosmetik. Apabila produk tersebut memiliki identitas 

islam atau label halal maka konsumen akan yakin untuk 

membeli produk baik itu produk kosmetik dan juga 

makanan atau minuman. 

 

3.  Keputusan Pembelian Menurut Perspektif Bisnis Islam 

Pada penelitian ini faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian yaitu harga (price), online customer 

review dan Islamic branding. Menurut perspektif bisnis 

islam konsep harga yang terdapat dalam dimensi ini 

adalah keterjangkauan harga atau Tsaman al Mitsl dan 

kesesuaian harga dengan kualitas dan manfaat atau yang 

disebut dengan  Iwad al Mitsl. Sebagian besar responden 

menjawab setuju dengan pernyataan yang terkait hal 

tersebut yang berarti bahwa harga di Aplikasi Shopee 

terjangkau atau sepadan dengan harga barang yang 

ditawarkan pada toko lainnya. Kualitas dan manfaat yang 

didapat produk juga sesuai dengan harga yang 

ditawarkan, jika harga produk lebih mahal maka biasanya 

produk tersebut memiliki kualitas yang baik. 

Online Customer Review memuat pendapat atau opini 

terkait dengan kualitas produk. Dimana, jual beli online 

dalam islam hendaknya harus memberikan informasi 

secara jelas mengenai produk yang dijual. Salah satu 

aspek dalam Online Customer Review adalah 

Trustworthiness yaitu kejujuran seorang narasumber 

menjadi poin penting dalam seseorang membaca sebuah 

ulasan. Hal ini sesuai dengan salah satu konsep dalam 

bisnis islam yaitu kejujuran yang diteladani dari sifat 

Rasulullah saw yakni As-Shiddiq yang artinya Jujur. 

Pada penelitian ini mayoritas responden setuju bahwa 

review positif pada produk yang ada di Aplikasi shopee 

menandakan bahwa kualitas produk tersebut sesuai.  

Sebagai seorang muslim maka dalam menggunakan 

dan mengkonsumsi suatu produk harus mengetahui 
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apakah produk tersebut halal untuk digunakan atau tidak. 

Salah satu cara untuk mengetahui produk tersebut halal 

atau tidak dengan memperhatikan brand atau merek suatu 

produk. Islamic Branding merupakan strategi pemasaran 

dengan memberikan label halal dan merek islami pada 

produk yang dijual. Pada penelitian ini, mayoritas 

responden setuju jika dalam membeli suatu produk hal 

yang harus diperhatikan adalah merek islami atau label 

halal. Hal ini tentunya sesuai dengan salah satu konsep 

etika bisnis dalam islam yaitu Konsep kesatuan atau 

Tauhid, dimana dalam bidang bisnis, ajaran Allah 

meletakkan konsep dasar halal dan haram pada produk 

yang dipasarkan. Pada Aplikasi Shopee produk yang 

memiliki identias islam atau label halal adalah produk 

makanan/minuman dan ada juga produk kosmetik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga 

didukung oleh teori –teori sebelumnya yang telah diuraikan, 

maka kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian yang 

berjudul “ Pengaruh Price (Harga), Online Customer Review 

dan Islamic Branding terhadap Keputusan Pembelian pada 

Aplikasi Shopee menurut Perspektif Bisnis Islam adalah 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan jawaban responden pada kuisioner dapat 

diidentifikasi bahwa mahasiswa yang ada di Fakultas FEBI 

UIN Raden Intan Lampung setuju bahwa harga yang 

ditawarkan di Aplikasi Shopee terjangkau dan sesuai 

dengan kualitas juga manfaat yang dimiliki produk 

tersebut. Jadi, Price/Harga (X1) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian pada Aplikasi 

Shopee dengan hasil pengujian yang menunjukkan nilai 

signifikan 0,018 < 0,05 sehingga hipotesis dapat diterima.  

Dan juga, berdasarkan jawaban responden pada kuisioner 

dapat diidentifikasi bahwa konsumen Shopee yang ada di 

Fakultas FEBI UIN Raden Intan Lampung setuju bahwa 

produk yang memiliki review positif maka kualitas produk 

yang dimiliki juga baik dan sangat setuju jika review 

menjadi hal yang diperhatikan sebelum belanja online 

melalui Shopee. Pada variabel Online Customer Review 

(X2) menunjukkan nilai signifikan 0,000 < 0,05 yang 

artinya hipotesis diterima yaitu Online Customer Review 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada Aplikasi Shopee.  

 

2. Kemudian, berdasarkan hasil jawaban responden, dapat 

diketahui bahwa responden yang ada di Fakutas FEBI UIN 

Raden Intan Lampung setuju bahwa produk dengan merek 

islami lebih dipercaya dan memilih membeli produk yang 

memiliki merek islami atau label halal.Variabel Islamic 



74 

 

Branding (X3) memiliki nilai signifikan 0,023 < 0,05 yang 

diperoleh dari hasil pengujian sehingga hipotesis dapat 

diterima yaitu Islamic Branding berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada 

Aplikasi Shopee.  

Sedangkan secara bersama-sama variabel Price/Harga, 

Online Customer Review dan Islamic Branding 

berpengaruh sebesar 46,3 % terhadap Keputusan 

Pembelian. Sisanya sebanyak 53,7 % dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian. 

 

3. Keputusan pembelian menurut perspektif bisnis islam pada 

Aplikasi Shopee yang pada penelitian ini yang dipengaruhi 

oleh price/harga, online customer review dan Islamic 

branding dapat dikatakan cukup baik. Dalam pengambilan 

keputusan untuk membeli suatu produk terutama secara 

online maka dianjurkan untuk memperhatikan beberapa hal 

agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariat islam. 

Menurut data yang didapat dari penelitian ini, harga 

produk yang ditawarkan di Aplikasi shopee sesuai dengan 

konsep harga dalam islam yaitu keterjangkauan harga atau 

Tsaman al Mitsl dan kesesuaian harga dengan kualitas dan 

manfaat atau yang disebut dengan  Iwad al Mitsl. 

Kemudian, Online Customer Review Online Customer 

Review terdapat Salah satu aspek  Trustworthiness yaitu 

kejujuran seorang narasumber menjadi poin penting dalam 

seseorang membaca sebuah ulasan. Hal ini sesuai dengan 

salah satu konsep dalam bisnis islam yaitu kejujuran yang 

diteladani dari sifat Rasulullah saw yakni As-Shiddiq yang 

artinya Jujur. Islamic Branding merupakan strategi 

pemasaran dengan memberikan label halal dan merek 

islami pada produk yang dijual. Hal ini tentunya sesuai 

dengan salah satu konsep etika bisnis dalam islam yaitu 

Konsep ketuhanan (Tauhid), dimana dalam bidang bisnis, 

ajaran Allah meletakkan konsep dasar halal dan haram 

pada produk yang dipasarkan. 
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B. REKOMENDASI 

 

1. Bagi perusahaan hendaknya lebih memaksimalkan fitur 

Online Customer Review agar konsumen dapat melihat 

terlebih dahulu produk agar sesuai dengan harga dan kualitas 

yang produk yang diperoleh. Kemudian, pelanggan yang telah 

membeli produk hendaknya memberikan review yang jujur 

agar nantinya calon konsumen tidak merasa kecewa karena 

review yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan. Para 

pemilik toko di shopee juga harus mempertahankan Islamic 

Branding pada produk yang dipasarkan agar konsumen bisa 

mengetahui bahwa produk tersebut halal digunakan atau 

dikonsumsi. 

2. Untuk peneliti selanjutnya, sekiranya dapat lebih memperjelas 

indikator yang berkaitan dengan variabel yang diteliti dam 

juga lebih banyak mengkaji referensi yang berhubungan agar 

hasil dari penelitian menjadi lebih lengkap dan lebih kuat lagi. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, agar kiranya bisa lebih luas dan 

dalam lagi mengenai faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian pada Aplikasi Shopee yaitu faktor yang sejalan dan 

dapat memperkuat hasil penelitian. Misalnya, dengan 

mengunakan variabel yang berkaitan dengan layanan Free 

Ongkir atau potongan ongkir yang tersedia di Aplikasi 

Shopee.
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Lampiran 1 

KUISIONER PENELITIAN 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Dengan Hormat, 

Saya Yulina Anisa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program studi 

Manajemen Bisnis Syariah yang saat ini sedang melakukan penelitian 

dalam rangka penyusunan tugas akhir (Skripsi) dengan judul 

“Pengaruh Price ( harga), Online Customer Review, dan Islamic 

Branding terhadap Keputusan Pembelian pada Marketplace Shopee 

Menurut Perspektif Bisnis Islam”. 

Saya sangat mengharapkan partisipasi anda untuk mengisi kuesioner 

penelitian ini, serta memberikan jawaban atas pernyataan-pernyataan 

yang telah diajukan. Jawaban anda akan diperlakukan sesuai dengan 

standar profesionalitas dan etika penelitian. Oleh sebab itu, peneliti 

akan menjaga kerahasiaan data pribadi milik responden. 

 

Wassalamualaikum Wr.Wb 

Hormat Saya, 

Peneliti 

 

Yulina Anisa 

 

 

 

 



 

 

 

 

KUESIONER PENELITIAN 

PENGARUH PRICE ( HARGA), ONLINE CUSTOMER 

REVIEW, DAN ISLAMIC BRANDING TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA MARKETPLACE SHOPEE 

MENURUT PERSPEKTIF BISNIS ISLAM 

 

Bagian 1 

Identitas Responden 

1. Nama  : 

2. Jenis Kelamin :          Laki – Laki          Perempuan 

3. Usia   :          21 – 22 Tahun         > 22 Tahun 

4. NPM   : 

5. No Hp  : 

6. Jurusan  :        Ekonomi Syariah         Perbankan 

Syariah 

             Akuntansi Syariah        Manajemen 

Bisnis Syariah 

7. Berapa kali anda mengakses internet dalam setiap harinya? 

 1-3 Kali  4-6 Kali  7-9 Kali >10 Kali 

8. Apakah anda pernah belanja melalui Marketplace Shopee? 

 Ya   Tidak 

 *Jika tidak maka cukup berhenti sampai sini saja. 



 

 

9. Berapa kali anda menyempatkan waktu untuk membuka 

Marketplace Shopee dalam seminggu? 

  1-3 Kali  4-6 Kali 7-9 Kali >10 Kali 

10. Uang saku perhari. 

 10 Ribu  15 Ribu  20 Ribu  >20 Ribu 

 

 

Bagian 2 

Butir Pernyataan 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan pendapat anda! 

SS  : Sangat Setuju   TS  : 

Tidak Setuju 

S  : Setuju    STS  : 

Sangat Tidak Setuju 

A. Variabel X1 : Price (Harga) 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Harga yang ditawarkan pada 

marketplace shopee terjangkau 

    

2. Harga yang ditawarkan di marketplace 

shopee sesuai dengan kualitas dan 

manfaat produk yang dimiliki 

    

3. Harga produk yang ditawarkan di 

shopee bervariasi antar toko yang satu 

dengan yang lainnya. 

    

4. Harga produk yang ada di marketplace     



 

 

shopee lebih murah dibandingkan 

dengan marketplace lain. 

 

B. Variabel X2 : Online Costumer Review 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Dengan online customer review saya 

mendapatkan informasi tambahan 

mengenai produk yang ada di 

marketplace shopee. 

    

2. Fitur online customer review sangat 

berguna dan membuat saya lebih yakin 

untuk belanja online di shopee. 

    

3. Online customer review menjadi hal 

yang saya pertimbangkan sebelum 

belanja online melalui marketplace 

shopee. 

    

4. Saya akan membeli produk di shopee 

setelah melihat review dari pengguna 

lain. 

    

5. Review produk di shopee memberikan 

informasi mengenai kelebihan dan 

kekurangan yang dimiliki produk. 

    

6. Produk yang memiliki banyak review 

positif maka semakin baik juga 

kualitas yang dimiliki. 

    

7. Saya akan mencari alternatif produk 

lain apabila terdapat review negative 

pada suatu produk. 

    

 



 

 

 

C. Variabel X3 : Islamic Branding 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Merek merupakan hal yang saya 

perhatikan saat belanja online di 

shopee. 

    

2. Saya akan membeli suatu produk jika 

mengunakan brand atau merek islami. 

    

3. Produk dengan merek islami lebih 

memberikan kepercayaan untuk dibeli 

dan digunakan. 

    

4. Saya akan membeli produk makanan 

dan minuman di shopee yang sudah 

memiliki label halal. 

    

5.  Saya akan tetap membeli produk 

dengan label halal walaupun mereknya 

tidak terkenal. 

    

6. Dengan membeli produk yang 

memiliki merek islami maka saya 

sudah menunjukkan halal life style. 

    

 

 

D. Variabel Y : Keputusan Pembelian 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya melakukan pembelian di shopee 

setelah saya memiliki keyakinan 

bahwa produk tersebut sesuai dengan 

kebutuhan saya. 

    



 

 

2. Saya memutuskan membeli produk di 

shopee setelah mendapat informasi 

menarit terkait harga dan kualitas 

produk. 

    

3. Saya melakukan pembelian di 

marketplace shopee karena berbagai 

kemudahan yang ditawarkan. 

    

4. Saya akan merekomendasikan toko di 

shopee yang sudah saya percaya ke 

teman atau kerabat. 

    

5. Saya akan selalu membeli pada toko 

yang menyediakan barang yang saya 

butuhkan dan sesuai dengan keinginan. 

    

 

Lampiran 2 

Jawaban Responden 

No. 
Variabel X1 (Harga/Price) 

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 TOT X1 

1 3 3 4 2 12 

2 3 3 3 3 12 

3 4 4 4 4 16 

4 3 3 4 2 12 

5 4 3 4 4 15 

6 3 3 4 2 12 

           7  3 2 3 2 10 

8 3 3 4 3 13 

9 4 4 3 4 15 

10 3 3 3 3 12 

11 3 2 4 2 11 

12 4 4 4 4 16 

13 4 3 3 2 12 



 

 

14 3 3 3 2 11 

15 3 3 3 2 11 

16 4 3 3 1 11 

17 3 3 3 3 12 

18 4 4 4 4 16 

19 3 2 3 3 11 

20 4 3 3 2 12 

21 3 3 4 3 13 

22 3 2 3 3 11 

23 2 3 3 2 10 

24 4 4 4 3 15 

25 4 4 4 4 16 

26 3 3 3 3 12 

27 3 2 3 3 11 

28 2 3 3 2 10 

29 3 2 3 2 10 

30 4 3 4 3 14 

31 3 3 3 3 12 

32 3 2 3 2 10 

33 3 3 3 3 12 

34 3 4 4 3 14 

35 4 4 4 2 14 

36 3 3 3 3 12 

37 4 3 4 3 14 

38 3 2 3 3 11 

39 3 3 3 2 11 

40 3 3 3 3 12 

41 4 3 4 4 15 

42 3 3 3 3 12 

43 3 3 4 3 13 

44 4 3 4 3 14 

45 3 3 4 4 14 

46 3 3 4 4 14 

47 3 3 4 4 14 



 

 

48 3 3 4 3 13 

49 4 3 4 4 15 

50 3 3 4 3 13 

 

DISTRIBUSI JAWABAN RESPONDEN VARIABEL PRICE / 

HARGA 

 

Variabel X2 ( Online Customer Review) 

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 TOT X2 

4 4 3 4 3 3 2 23 

3 3 3 4 3 3 4 23 

4 3 4 3 2 3 4 23 

3 3 3 4 4 4 4 25 

3 3 3 3 3 3 3 21 

3 3 3 3 3 3 4 22 

3 4 4 4 4 3 4 26 

4 4 4 4 4 4 4 28 

3 4 4 4 4 3 3 25 

3 3 3 3 3 3 3 21 

4 4 4 4 4 4 4 28 

4 4 4 4 4 4 4 28 

3 3 3 3 3 3 3 21 

3 3 3 2 3 3 4 21 

3 3 4 3 4 4 4 25 

4 4 4 4 4 3 3 26 

3 3 4 3 2 3 3 21 

4 4 4 3 4 4 4 27 

No. 
ITEM 

PERNYATAAN 

SS S TS STS TOTAL 

F % F % F % F % F % 

1. X1.1 16 32% 32 64% 2 4% 0 0 50 100 

2. X1.2 8 16% 34 68% 8 16% 0 0 50 100 

3. X1.3 25 50% 25 50% 0 0 0 0 50 100 

4. X1.4 11 22% 23 46% 15 30% 1 2% 50 100 



 

 

4 3 4 4 3 3 4 25 

3 3 4 4 3 4 4 25 

4 4 4 4 4 3 3 26 

4 4 3 4 3 3 3 24 

3 3 3 3 3 3 3 21 

4 3 3 3 3 4 3 23 

4 4 4 4 4 3 4 27 

3 3 3 2 2 3 4 20 

3 3 3 3 3 3 3 21 

4 3 4 3 2 3 4 23 

4 3 4 3 3 3 4 24 

4 3 3 3 4 3 3 23 

4 3 4 4 4 4 3 26 

3 3 4 3 4 4 3 24 

3 3 3 3 3 3 3 21 

4 4 4 4 4 4 4 28 

4 4 4 4 4 3 3 26 

3 3 3 3 3 3 3 21 

3 4 4 4 4 4 4 27 

3 3 3 3 3 3 3 21 

4 4 4 4 4 4 4 28 

3 3 3 3 3 3 3 21 

4 4 4 4 4 4 4 28 

3 3 4 2 3 3 3 21 

4 4 4 4 4 4 4 28 

4 4 4 4 4 4 4 28 

3 3 4 4 3 3 3 23 

4 4 4 4 4 4 4 28 

4 3 3 3 4 3 3 23 

4 4 4 4 3 4 3 26 

3 3 3 3 3 4 4 23 

3 3 4 4 4 3 3 24 

No. ITEM 

PERNYATAAN SS S TS STS TOTAL 



 

 

DISTRIBUSI JAWABAN RESPONDEN VARIABEL ONLINE 

CUSTOMER REVIEW 

 

Variabel X3 (Islamic Branding) 

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 TOT X3 

2 2 2 4 4 2 16 

3 3 3 4 3 3 19 

3 3 3 3 3 4 19 

3 3 3 4 3 3 19 

3 3 3 3 3 3 18 

3 3 3 2 2 2 15 

3 4 3 4 3 3 20 

3 3 3 3 3 3 18 

2 2 3 4 3 3 17 

3 3 3 3 3 3 18 

2 2 3 3 4 2 16 

2 3 4 4 4 3 20 

2 2 3 2 2 3 14 

3 3 3 3 3 3 18 

3 3 3 3 3 3 18 

1 2 3 3 2 2 13 

4 2 3 4 2 3 18 

F % F % F % F % F % 

1. X2.1 25 50 25 50% 0 0 0 0 50 100 

2. X2.2 20 40% 30 60% 0 0 0 0 50 100 

3. X2.3 30 60% 20 40% 0 0 0 0 50 100 

4. X2.4 26 52% 21 42% 3 6% 0 0 50 100 

5. X2.5 24 48% 22 44% 4 8% 0 0 50 100 

6. X2.6 19 38% 31 62% 0 0 0 0 50 100 

7. X2.7 25 50% 24 48% 1 2% 0 0 50 100 



 

 

4 3 4 4 4 3 22 

2 2 2 3 2 3 14 

3 2 2 3 2 3 15 

3 3 3 3 3 3 18 

4 2 2 4 3 2 17 

3 4 3 3 3 3 19 

3 3 3 3 2 3 17 

3 3 3 4 4 3 20 

4 2 3 4 3 3 19 

3 3 4 4 2 4 20 

3 3 3 4 4 4 21 

4 3 4 3 3 3 20 

2 3 3 3 2 3 16 

3 3 3 3 3 3 18 

4 3 3 3 4 3 20 

3 3 3 4 3 3 19 

3 3 4 4 4 3 21 

3 2 3 4 3 3 18 

2 2 3 3 2 2 14 

3 2 2 3 3 3 16 

2 3 3 3 3 3 17 

4 3 3 4 3 4 21 

3 3 3 4 3 3 19 

3 3 3 3 3 3 18 

3 4 4 4 2 3 20 

4 3 3 3 3 2 18 

4 3 4 4 4 4 23 

4 4 3 4 4 4 23 

2 3 3 3 3 3 17 

4 3 4 4 3 4 22 

3 3 3 4 3 3 19 

4 3 3 4 3 3 20 

3 3 3 4 3 3 19 

 



 

 

DISTRIBUSI JAWABAN RESPONDEN VARIABEL ISLAMIC 

BRANDING 

 

Variabel Y (Keputusan Pembelian) 

Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 TOT Y 

3 3 4 2 4 16 

4 4 3 3 3 17 

4 4 4 4 3 19 

3 3 3 3 3 15 

3 3 3 2 2 13 

3 3 3 3 3 15 

4 3 3 3 3 16 

4 4 3 3 3 17 

3 3 4 4 4 18 

3 3 3 3 3 15 

4 3 3 1 4 15 

4 4 3 4 4 19 

3 3 3 3 2 14 

3 3 3 3 3 15 

3 3 3 3 3 15 

N

o. 

ITEM 

PERNYATA

AN 

SS S TS STS TOTAL 

F % F % F % F % F % 

1. X3.1 12 

24

% 28 56% 9 18% 1 2% 50 100 

2. X3.2 4 8% 33 66% 13 26% 0 0 50 100 

3. X3.3 8 

16

% 38 76% 5 10% 0 0 50 100 

4. X3.4 25 

50

% 23 46% 2 4% 0 0 50 100 

5. X3.5 10 

20

% 28 58% 11 22% 0 0 50 100 

6. X3.6 7 

14

% 28 58% 7 14% 0 0 50 100 



 

 

4 2 3 2 1 12 

3 4 3 3 2 15 

4 4 4 4 4 20 

4 4 3 3 4 18 

4 4 3 3 4 18 

4 4 3 3 3 17 

4 3 1 2 3 13 

3 3 3 3 3 15 

3 3 3 3 3 15 

4 4 4 3 4 19 

3 3 3 3 3 15 

3 4 3 3 3 16 

4 3 3 3 3 16 

4 4 2 3 4 17 

4 3 3 4 4 18 

3 3 3 3 3 15 

3 3 3 3 3 15 

3 3 3 3 3 15 

4 4 4 4 4 20 

2 3 3 3 3 14 

3 3 3 3 3 15 

4 4 4 4 4 20 

3 3 3 3 3 15 

4 4 4 4 4 20 

3 3 3 3 3 15 

4 4 4 3 3 18 

3 3 3 2 3 14 

4 4 4 4 3 19 

4 4 3 4 4 19 

4 4 3 4 4 19 

3 4 3 3 3 16 

3 3 3 3 3 15 

4 3 4 3 3 17 

3 4 4 3 3 17 



 

 

3 3 3 3 3 15 

 

DISTRIBUSI JAWABAN RESPONDEN VARIABEL 

KEPUTUSAN PEMBELIAN 

No. 
ITEM 

PERNYATAAN 

SS S TS STS TOTAL 

F % F % F % F % F % 

1. Y.1 24 48% 25 50% 1 2% 0 0 50 100 

2. Y.2 21 42% 23 46% 1 2% 0 0 50 100 

3. Y.3 11 22% 27 54% 1 2% 1 2% 50 100 

4. Y.4 11 22% 33 66% 5 10% 1 2% 50 100 

5. Y.5 15 30% 21 42% 3 6% 1 2% 50 100 

 

Lampiran 3 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji Validitas 

Variabel Harga (Price) 

Correlations 

  X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 Total_X1 

X1.1 

Pearson 

Correlation 
1 .466** .377** .329* .705** 

Sig. (2-

tailed) 
  .001 .007 .020 .000 

N 50 50 50 50 50 

X1.2 

Pearson 

Correlation 
.466** 1 .424** .370** .747** 

Sig. (2-

tailed) 
.001   .002 .008 .000 

N 50 50 50 50 50 

X1.3 

Pearson 

Correlation 
.377** .424** 1 .418** .720** 

Sig. (2-

tailed) 
.007 .002   .003 .000 

N 50 50 50 50 50 

X1.4 

Pearson 

Correlation 
.329* .370** .418** 1 .776** 

Sig. (2-

tailed) 
.020 .008 .003   .000 

N 50 50 50 50 50 



 

 

Total_X1 

Pearson 

Correlation 
.705** .747** .720** .776** 1 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000   

N 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Uji Validitas 

Variabel Online Customer Review 
Correlations 

  X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 

X2.1 

Pearson 

Correlation 
1 .572** .408** .428** .316* 

Sig. (2-

tailed) 
  .000 .003 .002 .025 

N 50 50 50 50 50 

X2.2 

Pearson 

Correlation 
.572** 1 .500** .659** .581** 

Sig. (2-

tailed) 
.000   .000 .000 .000 

N 50 50 50 50 50 

X2.3 

Pearson 

Correlation 
.408** .500** 1 .484** .387** 

Sig. (2-

tailed) 
.003 .000   .000 .005 

N 50 50 50 50 50 

X2.4 

Pearson 

Correlation 
.428** .659** .484** 1 .563** 

Sig. (2-

tailed) 
.002 .000 .000   .000 

N 50 50 50 50 50 

X2.5 

Pearson 

Correlation 
.316* .581** .387** .563** 1 

Sig. (2-

tailed) 
.025 .000 .005 .000   

N 50 50 50 50 50 

X2.6 

Pearson 

Correlation 
.288* .370** .387** .357* .482** 

Sig. (2-

tailed) 
.042 .008 .006 .011 .000 

 

 

 



 

 

Uji Validitas 

Variabel Islamic Branding 
Correlations 

  X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 

X3.1 

Pearson 

Correlation 
1 .300* .219 .339* .257 

Sig. (2-

tailed) 
  .034 .126 .016 .072 

N 50 50 50 50 50 

X3.2 

Pearson 

Correlation 
.300* 1 .466** .135 .213 

Sig. (2-

tailed) 
.034   .001 .351 .138 

N 50 50 50 50 50 

X3.3 

Pearson 

Correlation 
.219 .466** 1 .250 .187 

Sig. (2-

tailed) 
.126 .001   .081 .194 

N 50 50 50 50 50 

X3.4 

Pearson 

Correlation 
.339* .135 .250 1 .402** 

Sig. (2-

tailed) 
.016 .351 .081   .004 

N 50 50 50 50 50 

X3.5 

Pearson 

Correlation 
.257 .213 .187 .402** 1 

Sig. (2-

tailed) 
.072 .138 .194 .004   

N 50 50 50 50 50 

X3.6 

Pearson 

Correlation 
.367** .409** .373** .330* .175 

Sig. (2-

tailed) 
.009 .003 .008 .019 .224 

 

Uji Validitas 

Variabel Keputusan Pembelian 

 
Correlations 

  Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 

Y.1 

Pearson 

Correlation 
1 .479** .125 .247 .377** 

Sig. (2-

tailed) 
  .000 .387 .084 .007 

N 50 50 50 50 50 



 

 

Y.2 

Pearson 

Correlation 
.479** 1 .300* .506** .478** 

Sig. (2-

tailed) 
.000   .034 .000 .000 

N 50 50 50 50 50 

Y.3 

Pearson 

Correlation 
.125 .300* 1 .418** .239 

Sig. (2-

tailed) 
.387 .034   .002 .094 

N 50 50 50 50 50 

Y.4 

Pearson 

Correlation 
.247 .506** .418** 1 .413** 

Sig. (2-

tailed) 
.084 .000 .002   .003 

N 50 50 50 50 50 

Y.5 

Pearson 

Correlation 
.377** .478** .239 .413** 1 

Sig. (2-

tailed) 
.007 .000 .094 .003   

N 50 50 50 50 50 

Total_Y 

Pearson 

Correlation 
.622** .781** .593** .755** .735** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 

 

Uji Reliabilitas 

Variabel Price (Harga) 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 50 100.0 

Excluded

a
 

0 .0 

Total 50 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

   

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.708 4 



 

 

 Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1.1 9.38 2.077 .493 .648 

X1.2 9.66 1.943 .538 .620 

X1.3 9.16 2.096 .530 .633 

X1.4 9.78 1.604 .473 .687 

 

Uji Reliabilitas 

Variabel Online Customer Review 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 50 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 50 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.814 7 

 

 

 

 

 



 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X2.1 20.72 5.389 .505 .797 

X2.2 20.82 5.008 .711 .764 

X2.3 20.62 5.220 .603 .782 

X2.4 20.76 4.758 .634 .774 

X2.5 20.82 4.763 .594 .783 

X2.6 20.84 5.321 .560 .789 

X2.7 20.74 5.747 .301 .831 

 
 

Uji Reliabilitas 

Variabel Islamic Branding 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 50 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 50 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.707 6 

 

 



 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X3.1 15.32 3.487 .450 .668 

X3.2 15.50 3.929 .450 .664 

X3.3 15.26 4.074 .439 .669 

X3.4 14.86 3.878 .452 .663 

X3.5 15.34 3.862 .370 .691 

X3.6 15.32 3.896 .503 .650 

 

 

Lampiran 4 

Uji Prasarat Analisis 

 

Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 50 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.49121914 

Most Extreme Differences Absolute .110 

Positive .061 

Negative -.110 

Test Statistic .110 

Asymp. Sig. (2-tailed) .179
c
 

a. Test distribution is Normal. 

 

 



 

 

Uji Multikolinieritas 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficien

ts 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Tolera

nce VIF 

1 (Constant) -.143 2.663 
 

-.054 .957 
  

Harga/Price (X1) .326 .133 .284 2.461 .018 .878 1.139 

Online Customer 

Review (X2) 
.334 .089 .429 3.769 .000 .902 1.109 

Islamic Branding 

(X3) 
.232 .098 .261 2.359 .023 .957 1.045 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian (Y) 

 

 

Uji Heterokedastisitas 

 

Correlations 

 

Harga/Pr

ice (X1) 

Online 

Custome

r Review 

(X2) 

Islamic 

Branding 

(X3) 

Unstand

ardized 

Residual 

Spearman

's rho 

Harga/Price (X1) Correlation 

Coefficient 
1.000 .285

*
 .113 -.006 

Sig. (2-tailed) . .045 .435 .968 

N 50 50 50 50 

Online Customer 

Review (X2) 

Correlation 

Coefficient 
.285

*
 1.000 .090 -.059 



 

 

Sig. (2-tailed) .045 . .535 .683 

N 50 50 50 50 

Islamic Branding 

(X3) 

Correlation 

Coefficient 
.113 .090 1.000 -.003 

Sig. (2-tailed) .435 .535 . .986 

N 50 50 50 50 

Unstandardized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 
-.006 -.059 -.003 1.000 

Sig. (2-tailed) .968 .683 .986 . 

N 50 50 50 50 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Lampiran 5 

Uji Hipotesis 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Islamic 

Branding (X3), 

Online 

Customer 

Review (X2), 

Harga/Price 

(X1)
b
 

. Enter 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian (Y) 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary 



 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .680
a
 .463 .428 1.53908 

a. Predictors: (Constant), Islamic Branding (X3), Online Customer 

Review (X2), Harga/Price (X1) 

 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio

n 
93.917 3 31.306 13.216 .000

b
 

Residual 108.963 46 2.369   

Total 202.880 49    

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian (Y) 

b. Predictors: (Constant), Islamic Branding (X3), Online Customer Review (X2), 

Harga/Price (X1) 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.143 2.663 
 

-.054 .957 

Harga/Price (X1) 
.326 .133 .284 2.461 .018 

Online Customer 

Review (X2) 
.334 .089 .429 3.769 .000 

Islamic Branding (X3) .232 .098 .261 2.359 .023 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian (Y) 
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