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ABSTRAK
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Berkembangnya media Informasi di Indonesia menyebabkan
banyaknya bentuk iklan dan macam iklan seperti pada media sosial
Instagram.Saat ini instagram sudah merambak menjadi suatu lahan
bisnis untuk seseorang mempromosikan dan menjual produk, barang
atau jasa kepada pengguna instagram lainnya yang dikenal dengan
sebutan online shop.Penggunaan Endorsement dan berinovasi pada
produk merupakan salah satu strategi kreatif yang dilakukan oleh
Hamshop.bdl untuk mendongkrak Omzet Penjualan secara luas dan
cepat. Penelitian ini akan di fokuskan pada pengaruh penggunaaan
Endorsement dan inovasi produk terhadap omzet penjualan usaha
Online shop yang dilakukan oleh Hamshop.bdl. Penelitian ini
bertujuan untuk menguji pengaruh Endorsement dan inovasi produk
terhadap Omzet Penjualan Online shop di Hamshop.bdl secara parsial,
simultan, dan mengkajinya dalam pespektif ekonomi islam.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif
dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi, angket
dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen dari
Hamsop.bdl dengan pembelian minimal 3x. Sampel yang diambil
untuk mendukung penelitian ini berjumlah 97 responden dengan
teknik penarikan sampel Non Probability Sampling (Purposive
sampling). Sedangkan uji prasyarat menggunakan uji normalitas
dengan teknik kolmogorov smirnov dan teknik analisis data yang
digunakan adalah regresi berganda linear dan korelasi pearson product
moment menggunakan program SPSS 21.0.for windows.
Hasil penelitian dengan teknik regresi
endorsement (X1) menunjukan nilai t hitung

berganda

linearpada

= 2,484 dengan nilai signifikansi 0,002< 0,05, berarti variabel
Endorsement (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
variabel Omzet Penjualan (Y). Kemudian pada teknik regresi
ii

berganda linear Inovasi produk (X2) menunjukan nilai t hitung =
3,049 dengan nilai signifikansi 0,003< 0,05,berarti variabel Inovasi
produk (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel
Omzet Penjualan (Y).Hasil Penelitian dengan teknik korelasi pearson
product moment (r) menujukan bahwa korelasi antara Endorsement
(X1)dan Inovasi Produk (X2) dengan Omzet penjualan sebesar 0,426.
Berdasarkan interprestasi koefisien korelasi nilai r, maka
0,426termasuk tingkat hubungan ―Kuat― Hal ini menunjukan
bahwa terjadi hubungan kuat antara Endorsement (X1)dan Inovasi
Produk (X2 dengan Omzet Penjualan.Selain itu, signifikansi antara
variabel Endorsement (X1)dan Inovasi Produk (X2) dan variabel
Omzet Penjualan (Y) adalah sebesar 0,000. Berdasarkan kaidah
keputusan dari hipotesis, maka nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau
sama dengan nilai probabilitas sign. Atau (0,05 ≥ 0,000), maka Ho
ditolak dan Ha diterima. Dan Endorsement dan inovasi produk
mempunyai pengaruh sebesar 80,6% terhadap variabel Omzet
Penjualan, sedangkan 19.4 % lainnya dipengaruhi oleh faktor
– faktor lainnyaq
Kata Kunci : Endorsement, Inovasi Produk Omzet Penjualan, Usaha
Online Shop.
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MOTTO

ْ ُٱستَ ِعين
ْ ُٰيََٰٓأَيُّهَا ٱلَّ ِذينَ َءا َمن
َّ صلَ ٰى ِۚ ِة إِ َّن
ۡ ىا
َّ ىا بِٲلص َّۡب ِر َوٱل
ٱَّللَ َم َع
َّ ٰ ٱل
٣٥١ َصبِ ِرين
"Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabra dan shalat
sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang
yang sabra”.
(QS. Al Baqarah (2) : 153
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini,
dan untuk menghindari kesalah pahaman, maka penulis merasa
perlu untuk menjelaskan sebagian kata yang menjadi judul skripsi
ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan ialah PENGARUH
PENGGUNAAN
ENDORSEMENT
DAN
INOVASI
PRODUK TERHADAP OMZET PENJUALAN USAHA
ONLINE SHOP DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(studi kasus pada Hamshop.bdl). Adapun uraian pengertian
sebagian istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yakni,
sebagai berikut:
1. Pengaruh
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Pengaruh ialah
daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda)
yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan
seseorang. Sedangkan pengertian pengaruh menurut Bedudu
dan Zain, yakni sebagai berikut: “Pengaruh ialah (1) daya
yang menyebabkan sesuatu yang terjadi (2) sesuatu yang
dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain dan (3)
tunduk atau mengikuti karena kuasa atau kekuatan orang lain.1
2. Penggunnaan
Penggunaan ialah suatu proses, cara, yang digunakan
untuk meneliti pengaruh penggunaan endorsement dan inovasi
produk terhadap omset penjualan usaha online shop dalam
perspektif ekonomi islam.
3. Endorsement
Endorsement memiliki arti sebagai dukungan atau
saran. Makna Endorsement di dalam bisnis atau usaha toko
online menjadi semacam bentuk kerjasama antar kedua belah
1

Hj. Wan Suryani,”pengaruh pelayanan terhadap kepuasan pasien rawat
inap pada rumah sakit umum pirngadi medan”,Jurnal implementasi ekonomi dan
bisnis FE-univa medan.

1

2

pihak yang saling menguntungkan. Sedangkan kata Endorser
ialah tokoh (actor, penghibur atau atlet) yang dikenal
masyarakat karena prestasinya di dalam bidang-bidang yang
berbeda dari golongan produk yang didukung.2
4. Inovasi Produk
Menurut Rogers, salah satu penulis buku inovasi
terkemuka, menjelaskan inovasi ialah sebuah ide, praktek,
atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi
lainnya.3 Oleh sebab itu dituntut untuk mampu menciptakan
pemikiran-pemikiran baru, gagasan-gagasan baru dengan
menawarkan produk yang inovatif serta peningkatan
pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan. Dua konsep
inovasi yang diajukannya ialah keinovativan dan capacitas
berinovasi.
5. Omzet Penjualan
Omzet ialah laba kotor yang dihasilkan dari usaha.
Dikatakan kotor karena omset masih harus dikurangi biaya
sebelum menjadi profit. Sedangkan profit ialah keuntungan
bersih dari hasil usaha. Definisi tersebut dapat disimpulkan
bahwa omzet penjualan ialah keseluruhan jumlah penjualan
barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung
berasaskan jumlah uang yang diperoleh dan berasaskan
volume.
6. Online Shop
Online Shopping (E - Commerce ) online shop,
merupakan salah satu aplikasi kemajuan teknologi informasi
yang penggunaannya sangat intens akhir-akhir ini. Pada awal
munculnya, orang tidak begitu yakin melakukan transaksi
online karena dalam transaksi online, seseorang sepenuhnya
bergantung pada kepercayaan atas informasi yang
disampaikan pemilik dalam website tersebut dan pengunjung

2

A. Shimp Terence, Periklanan dan Promosi, Jakarta: Erlangga, 2003,

h.460.
3

Rogers, Everett M. 2003. h12

3

website tidak bisa melihat secara kasat mata tentang produk
yang ditawarkan.4
7. Perspektif
Perspektif ialah sudut pandang terhadap suatu masalah
yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan
dalam melihat suatu fenomena yang bias di paparkan baik
secara lisan maupun tulisan. Berasal dari bahasa Itali “
Prospettiva” gambar pandangan. Perspektif dapat dikatakan
suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi , atau
sudut pandang tertentu digunakan dalam melihat suatu
fenomena.5
8. Ekonomi Islam
Ekonomi islam ialah ilmu yang mempelajari usaha
manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya
untuk mencapai falah berasaskan pada prinsip-prinsip dan
nilai-nilai Al-Qur‟an dan Sunah. 6

B. Alasan Memilih Judul
Adapun alasan saya memilih judul skripsi ini ialah sebagai
berikut :
1. Secara Objektif
Di era globalisasi seperti saat ini, tingkat kemajuan
teknologi telah memberikan kemudahan bagi manusia dalam
berbagai bidang salah satunya dalam bidang perniagaan atau
jual beli. Bentuk nyata kemajuan teknologi ialah dengan
adanya internet. Internet memberikan berbagai fasilitas bagi
4

Hotlan Siagian(1), Edwin Cahyono(2), Analisis website quality,trust dan
loyalty pelanggan online shop, JURNAL MANAJEMEN PEMASARAN, Vol. 8, No.
2, Oktober 2014.
5
Elvinaro Ardianto dan Bambang Q-Aness, Filsafat Ilmu Komunikasi,
(Bandung , Simbiosa Rekatama Media, 2009), h.50
6
Pusat Pengkaji dan Pengembang Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, Jakarta,
PT. Raja Grafindo Persada, 2009, h.19
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penggunanya, salah satunya sebagai tempat jual beli. Fasilitas
ini dapat digunakan sebagai ladang untuk berbisnis.
Dengan begitu tujuan saya dalam memilih judul
tersebut bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh
penggunaan endorsement dan inovasi produk terhadap
peningkatan omzet penjualan dalam perspektif ekonomi islam
di Hamshop.bdl.
2. Secara Subyektif
a. Pembahasan skripsi ini berkaitan dengan bidang keilmuan
yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Raden Intan Lampung. Yang merupakan suatu
kajian keilmuan yang berkaitan dengan pengaruh
penggunaan endorsement dan inovasi produk terhadap
omset penjualan usaha online shop dalam perspektif
ekonomi islam.
b. Berasaskan aspek yang diteliti mengenai permasalahan
tersebut, serta dengan tersedianya literatur yang
menunjang maka sangat memungkinkan untuk dilakukan
penelitian.

C. Latar Belakang Masalah
Sejalan berkembangnya revolusi industri yang ditandai
dengan semakin berkembangnya tekhnologi salah satunya
internet menjadi peluang untuk semakin berkembangnya Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Transaksi
online merupakan salah satu aplikasi kemajuan teknologi
informasi yang penggunaannya sangat intens akhir-akhir ini.
Pada awal munculnya, orang tidak begitu yakin melakukan
transaksi online karena dalam transaksi online, seseorang
sepenuhnya bergantung pada kepercayaan atas informasi yang
disampaikan pemilik dalam website tersebut dan pengunjung
website tidak bisa melihat secara kasat mata tentang produk yang
ditawarkan. Namun pada kenyataannya transaksi online terus

5

meningkat dengan pesat. Jumlah pembeli online di Indonesia dari
tahun ke tahun terus meningkat, demikian juga jumlah toko
online (online shop) di berbagai media online meningkat tajam.
Peluang toko online semakin terbuka luas namun persaingan juga
semakin intensif. Pemilik toko online harus mengetahui dan
memenuhi keinginan pelanggan agar percaya dan menjadi
pelanggan yang loyal.7
Pada awalnya peirkeimbangan onlinei shop diguinakan oleih
peru
sahaan
perdagangan
yang meimutu
mencoba
strategi
i i
i
i skan
i
i
i
barui peimasaran di duinia maya. Teitapi pada keinyataannya juimlah
onlinei shop yang dikeilola peirseiorangan jauih leibih banyak
dibandingkan dengan
peru
perdagangan
terse
bu
t.
i
i sahaan
i
i
i
i
i Semakin
i
banyak diminatinya Onlinei shop juiga tidak teirleipas dari iklan
yang diguinakan masing masing onlinei shop deimi meinarik
banyak konsuimen.
Iklan meru
media
komunikasi
persu
asif
i
i pakan
i
i
i
i
i
yang dirancang uintuik meinghasilkan reispon dan meimbantui
teircapainya objeiktifitas ataui tuijuian peimasaran.8 Seilain itui onlinei
shop juga
tidak terle
pas
dari penju
alan.
i
i
i
i
i
Peinjuialan meimiliki peingaruih yang strateigis teirhadap onlinei
shop, karena
penju
alan
yang dilakukan
olehi onlinei shop harusi
i
i
i
i
diduikuing deingan harta ataui aseit, bila peinjuialan ditingkatkan
maka aseit puin haruis ditambah. Deingan beigitui onlinei shop dapat
mengoptimalkan
dengan
baik penju
alan
yang ada dengan
melihat
i
i
i
i
i
i
peinjuialan dari tahuin seibeiluimnya. Peirtuimbuihan peinjuialan
meimiliki peiranan yang peinting dalam peiningkatan omzeit
penju
lan
pada onlinei shop. Penju
alan
dalam onlinei shop pada
i
i
i
i
peineilitian ini akan meingkaji dalam peirspeiktif eikonomi islam
apakah peinjuialan yang dilakuikan pada Hamshop.bdl teirseibuit
sesu
dengan
syariat islam ataukah
tidak dalam melaku
kan
jual
i ai
i
i
i
i
i
i
beili onlinei shop nya.

7
(1)Hotlan Siagian,(2)Edwin Cahyono,”Analisis website quality,trust dan
loyalty pelanggan online shop”,(Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra),
JURNAL MANAJEMEN PEMASARAN, Vol. 8, No. 2, Oktober 2014.
8
Gilson, Christoper, dan Harold W. Berkhman, Advertising: Concept and
strategies, New York : Random House Inc, 1980, h.98.
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Jual
beli
dalam Bahasa arab disebu
dengan
al-bay,
i
i
i ti juga
i
i
artinya tuikar meinuikar ataui saling meinuikar, meinuiruit eitimologi
ialah “tuikar meinuikar harta atas dasar suika sama suika.9 Dalam
Melaku
kan
Jual
beli
tata cara yang baik
i
i
i
i Islam menggambarkan
i
dan beinar agar tidak ada keiruigian diantara duia beilah pihak yang
meilakuikan transaksi juial beili. Uintuik itui dalam peineilitian ini
selain
untu
ki menge
tahu
ii pengaru
h
naan
endorse
dan
i
i
i
i
i
i penggu
i
i
i
iment
i
inovasi produik teirhadap omzeit peinjuialan dalam uisaha onlinei
shop juga
dituju
untu
k
meimberikan
gambaran dan juga
i
i kan
i
i
i
i
i
wawasan teirhadap peinjuialan deingan meimakai meidia seiosial
seibagai alat uintuik juial beili yang seisuiai deingan syariat islam seirta
dalam perspe
ktif
ekonomi
islamnya. Dasar huku
m
perihal
i
i
i
i
i
i
peingguinaan juial beili dijeilaskan dalam Al-quiran, diantaranya :
َۡۚۡل أَن تَ ُكىنَ تِ َٰ َج َسةً عَه تَ َساض ِّمى ُكم
ْ ٌَََُٰٰٓأٌَُّهَا ٱنَّ ِرٌهَ َءا َمى
َٰٓ َّ ِىا ََل ت َۡأ ُكهُ َٰٓى ْا أَمۡ َٰ َىنَ ُكم بَ ٍۡىَ ُكم بِ ۡٱن َٰبَ ِط ِم إ
ٖ
َّ َو ََل ت َۡقتُهُ َٰٓى ْا أَوفُ َس ُكمۡۚۡ إِ َّن
٩٢ ٱَّللَ َكانَ بِ ُكمۡ َز ِح ٍٗما
Artinya : “Hai Orang – orang beriman,
janganlah kamui
i
saling meimakan harta seisamamui deingan jalan batil, keicuiali
deingan jalan peirniagaan yang beirlakui deingan suika sama-suika
diantara kamu.i Dan janganlah kamui membu
nu
hi dirimu;i
i
i
seisuingguihnya Allah ialah Maha Peinyayang keipadamui.“ (Suirah
An Nisa„ 4:29)10
Beirasaskan ayat diatas, ayat ini meilarang meingambil harta
orang lain deingan jalan yang batil (tidak beinar), keicuiali deingan
perniagaan
yang berlaku
bersama.
Menu
ru
i
i
i atas dasar kere
i laan
i
i
i
i ti
uilama tafsir, larangan meimakan harta orang lain dalam ayat ini
mengandu
ng
penge
rtian
yang luas
dan dalam, antara lain:
i
i
i
i
i

9

Siti Mujiatun,” JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM : SALAM DAN
ISTISNA”, (Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara),Jurnal
riset akuntansi dan bisnis,Vol 13 No.2/September 2013.
10
Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bumi Restu,
Jakarta, 1976, h.64
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1. Agama Islam mengaku
ii adanya hak milik pribadi yang
i
berhak
meindapat peirlinduingan dan tidak boleih diganggui
i
guigat.
2. Hak milik pribadi, jika meimenu
hi
nisabnya, wajib
i
i
dikeiluiarkan zakatnya dan keiwajiban lainnya uintuik
keipeintingan agama, neigara dan seibagainya.
3. Sekalipu
n
sese
meimpunyai
harta yang banyak dan
i
i
i orang
i
i
banyak puila orang yang meimeirluikannya dari golongangolongan yang berhak
mene
zakatnya, tetapi
harta orang
i
i rima
i
i
itui tidak boleih diambil beigitui saja tanpa seiizin peimiliknya
ataui tanpa meinuiruit proseiduir yang sah.
Mencari
harta dibolehkan
dengan
cara berniaga
ataui
i
i
i
i
beirjuial beili deingan dasar keireilaan keiduia beilah pihak tanpa
suiatui paksaan. Kareina juial beili yang dilakuikan seicara paksa
11
tidak sah walaupu
n
i
i ada bayaran ataui penggantinya.
i
Deingan beigitui, Onlinei Shop Hamshop.bdl ini
meimanfaatkan adanya teikhnologi inteirneit seibagai peiluiang
untu
k
hijab dan fashion yang ada di Bandar
i
i meimbuika usaha
i
Lampuing deingan meimanfaatkan teikhnologi inteirneit meilaluii
media
Instagram dan aplikasi onlinei shop sepe
Shopeei ,i
i
i rti
i
uintuik meimanfaatkan peinjuialan meilaluii eindorseimeint dan
juiga beirinovasi produik. Hamshop.bdl yang beirlokasi di Jl.
Adi Sucipto,GG
Pute
No.3 Tanjung
Agung,
Tanjung
i
i r
i
i
i
i
Karang Timuir Bandar Lampuing itui seindiri teilah beirdiri
seijak tahuin 2015 hingga saat ini.
Hamshop.bdl. ini meimpromosikan julannya
melalu
ii
i
i
eindorseimeint dan juiga beirinovasi produik, uintuik itui seiluiruih
eintisitas dapat saling beirkomuinikasi seicara reial timei kapan
saja, yang mengakibatkan
perge
se
interaksi
komunikasi
i
i
i ran
i
i
i
peimasaran dari duinia nyata facei to facei meinjadi duinia nyata
serve
ri to face.i Berasaskan
surve
ii yang dilakukan
olehi
i
i
i
i
WeiAreiSocial.neit dan Hootsuiitei peir builan januiari 2020
meinuinjuikkan bahwa peingguina aktif instagram di duinia 900
11

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya,Lajnah Pentasih
Mushaf Al-Qur‟an,Solo,2002.h.107
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juta
penggu
na,
65 jutanya
meru
rakyat Indonesia
dan
i
i
i
i
i pakan
i
i
teircatat ada 25 juitanya akuin komuinitas bisnis instagram
yang didominasi oleih UiMKM.
Dengan
mengiklankan
produki ataui jasa melalu
ii
i
i
i
eindorseimeint dan juiga beirinovasi produik meinuiruit Siahaan
meimiliki seibagian keiuintuingan seipeirti meiningkatkan omzeit
penju
alan
dikarenakan
produk
terse
bu
ti sudah
terjamin
i
i
i
i
i
i
i
i
kuialitasnya deingan duikuingan si artis yang dapat
meiyakinkan followers
melalu
ii foto dan konteni yang
i
i
diposting. Seilain itui beirinovasi produik juiga sangat peinting
uintuik meiyakinkan konsuimein uintuik meimbeili produik hijab
dan fashion. Endorse
ri mendapat
produki gratis, pihak pengi
i
i
eindorsei teintui akan meimposting foto eindorseir keiakuin
meireika. Hal itui meimbuiat foto eindorseir banyak dilihat orang
sehingga
menjamah
jaringan networking.
Penggu
naan
i
i
i
i
i
Eindorseimeint dan juiga inovasi produik meiruipakan salah satui
strateigi kreiatif dalam peiriklanan yang diguinakan agar
masyarakat dapat membe
ntu
k
perse
psi
menge
nai
produki
i
i
i
i
i
i
i
atauipuin citra meireik deingan meingasosiasikan eindorseir
dengan
produknya
serta
menimbu
lkan
brand awarene
i
i
i
i
i
i ss
i
pada masyarakat seibagai peingguina dari produik teirseibuit.
Jika dibandingkan dengan toko-toko di sekitaran
Hamshop.bdl masih banyak beberapa toko yang belum
memanfaatkan adanya media social seperti instagram untuk
mempromosikan produknya dengan alasan kurangnya modal
atau kurangnya informasi mengenai media soaial untuk itu ia
cenderung hanya mempromosikan produknya secara offline
dengan cara konsumen datang langsung ke lokasi toko
maupun dengan cara berkeliling dari rumah kerumah yang di
nilai kurang efektif dalam menjual produk apalagi di kondisi
covid-19 seperti ini hal tersebut menjadi salah satu anaman
baik bagi si penjual ataupun bagi calon konsumen dari toko
terebut. Perbedaan omzet penjualan menggunakan atau tidak
menggunakan endorsement dan inovasi produk yang di
lakukan oleh Hamshop.bdl dan juga Online Shop Lainnya
pada Ra Shop.
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Tahun
2015
2016
2017
2018
2019

Omzet Penjualan
Menggunakan
Tidak menggunakan
Endorsement dan
Endorsement dan
Inovasi produk
Inovasi Produk (Ra
(Hamshop.bdl)
Shop)
1-25Jt
1-10Jt
26-50Jt
11-20Jt
51-75Jt
21-50Jt
76-100Jt
51-60Jt
>100Jt
61-80Jt

Dari data perbandingan di atas maka dapat di
simpulkan endorsement dan inovasi produk sangat baik
dilakukan untuk meningkatkan omzet penjualan hal tersebut
dapat di lihat dengan naiknya tingkat omzet penjualan setiap
tahunnya yang di lakukan oleh Hamshop.bdl jika di
bandingkan dengan Ra Shop omzet yang di dapat masih
terbilng kecil dengan omzet yang masih di bawah 100jt,
selain
itu
owner
Hamshop.bdl
juga
mampu
mempertimbangkan hal-hal lain seperti biaya-biaya seperti
modal dan biaya kariawan agar omzet penjualan yang di raih
lebih terkontrol agar tidak menyebabkan kerugian dalam
penjualan.
Shaharuidin eit al. meinyatakan bahwa inovasi haruis
ditunju
kkan
kei pelanggan.
Sehingga
menarik
niat beli
i
i
i
i
i
i ulang
i
peilanggan. Seidangkan meinuiruit Ceiccuicci eit al. meinyatakan
bahwa inovasi beirpeingaruih signifikan teirhadap niat beili
ulang
dan yang paling berpe
ngaru
hi dimensi
kecocokan
dan
i
i
i
i
i
sifat dapat diamati. Beirasaskan beirbagai teiori teirseibuit dapat
disimpulkan
bahwa Inovasi produki meru
Mewu
ju
i
i pakan
i
i
i dkan
i
seibuiah gagasan ataui idei barui keidalam produik uintuik
meinciptakan suiatui produik barui yang dapat meimeinuihi
kebu
tu
dan keinginan
konsuimeni
hingga dapat
i
i han
i
i
meinciptakan niat beili uilang konsuimein.

10

Mengingat
Penggu
nanaan
Endorse
rme
nt
dan adanya
i
i
i
i
i
i
inovasi produik meinjadi hal yang sangat geincar dilakuikan
dalam peiriklanan dan peimasaran peinuilis meirasa teirtarik
untu
ki melaku
yang berkaitan
dengan
pengaru
hi
i
i
ikan pene
i litian
i
i
i
i
peingguinaan eindorseirmeint dan inovasi produik teirseibuit pada
omzeit peinjuialan seibuiah produik hijab dan fashion. Agar
penu
tidak mele
kemana-mana
dan lebih
subje
ktif,
i lisan
i
i bar
i
i
i
i
i
maka dalam hal ini Peineilitian ini akan di fokuiskan pada
pengaru
h
penggu
naaan
endorse
dan inovasi produki
i
i
i
i
i
iment
i
teirhadap omseit peinjuialan uisaha onlinei shop. Peineilitian ini
beirtuijuian uintuik meinguiji apakah deingan peingguinaan
endorse
me
nt
dan inovasi produk
omzet
i
i
i
i dapat meningkatkan
i
peinjuialan onlinei shop di Hamshop.bdl dalam pandangan
peirspeiktif eikonomi islam nya.
D. Batasan Masalah
Agar masalah Pene
ini tidak melu
dan terfoku
si maka
i litian
i
i as
i
i
peirlui adanya peimbatasan masalah seihingga akan meinghasilkan
analisis yang baik, batasan masalah yang diambil peinuilis ialah :
1. Pene
ini terbatas
pada pengaru
hi
penggu
naan
i litian
i
i
i
i
i
eindorseimeint dan inovasi produik deingan sosial meidia
instagram.
2. Subje
k
pada pene
ini ialah owneri Hamshop.bdl dan
i
i
i litian
i
konsuimein.
E. Rumu
san
Masalah
i
i
Beirasaskan latar beilakang masalah yang teilah dikeimuikakan
diatas, maka pene
membu
at
masalah yakni :
i liti
i
i
i ruimusan
i
1. Bagaimana peingaruih peingguinaan eindorseimeint dan inovasi
produik teirhadap omzeit peinjuialan uisaha onlinei shop di
Hamshop.bdl secara
parsial?
i
2. Bagaimana peingaruih peingguinaan eindorseimeint dan inovasi
produik teirhadap omzet peinjuialan uisaha onlinei shop di
Hamshop.bdl secara
simultan?
i
i
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3. Bagaimana penggu
naan
endorse
dan inovasi produki
i
i
i
iment
i
teirhadap peinjuiaan uisaha onlinei shop di Hamshop.bdl dalam
peirspeiktif eikonomi Islam
F. Tuijuian Peineilitian
1. Uintuik meingeitahuii peingaruih peingguinaan eindorseimeint dan
inovasi produk
omzeti penju
alan
usaha
onlinei shop
i terhadap
i
i
i
i
di Hamshop.bdl secara parsial.
2. Untu
k
tahu
ii pengaru
h
naan
endorse
me
i
i menge
i
i
i
i penggu
i
i
i
i
int dan
inovasi produik teirhadap omzet peinjuialan uisaha onlinei shop
di Hamshop.bdl seicara simuiltan.
3. Untu
k
menge
tahu
ii penggu
naan
endorse
me
nt
dan inovasi
i
i
i
i
i
i
i
i
i
produik teirhadap peinjuiaan uisaha onlinei shop di Hamshop.bdl
dalam peirspeiktif eikonomi Islam.
G. Manfaat Peineilitian
Adapuin yang meinjadi keiguinaan peineilitian ini dibagi meinjadi
duai yakni kegu
berbe
ntu
k
dan kegu
berbe
ntu
ki
i naan
i
i
i
i teoritis
i
i naan
i
i
i
praktis :
1. Kegu
teoritis
i naan
i
i
a. Meinambah wawasan peingeitahuian peinuilis dibidang
keiilmuian eikonomi Islam khuisuisnya teintang peingaruih
dari penggu
naan
endorse
rme
nt
dan inovasi produki
i
i
i
i
i
teirhadap omzeit peinjuialan onlinei shop di Hamshop.bdl.
b. Dapat dijadikan titik tolak bagi peineilitian peimikiran
lebih
lanjut,
k
yang bersangku
tan
i
i baik untu
i
i pene
i litian
i
i
i
mauipuin oleih peineilitian lain seihingga keigiatan
peineilitian dapat dilakuikan seicara beirkeisinambuingan.
2. Kegu
praktis
i naan
i
a. Seibagai tuigas akhir uintuik meinyeileisaikan stuidi program
S1 di Unive
rsitas
Islam Neigeri
i
i
i Raden
i Intan Lampung.
i
b. Seibagai informasi uintuik peineiliti seilanjuitnya seikaliguis
seibagai bahan reifeireinsi.
c. Sebagai
informasi para pengu
saha
onlinei shop untu
ki
i
i
i
i
dapat meingeitahuii seijauih mana peingaruih peingguinaan
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endorse
me
nt
dan inovasi produki terhadap
omzeti
i
i
i
i
peinjuialan uisahanya.
d. Meimbantui meimbeirikan
peimahaman
meingeinai
pelaksanaan
siste
m
e
ndorse
me
nt
dan
inovasi
produ
ki di
i
i
i
i
i
Hamshop.bdl.
H. Pene
Terdahu
lu
i litian
i
i
i i Yang Relavan
i
Seibeiluim meilakuikan peineilitian, peinuilis meingadakan kajian
terhadap
pene
terdahu
lu
ju
sebagai
pengu
at
dalam
i
i litian
i
i
i .i Bertu
i
i an
i
i
i
i
skripsi ini, agar tidak teirjadi plagiat seirta keisamaan, karya ilmiah
yang peinuilis teimuikan beiruipa skripsi.
1. Rio Setiawan
dalam pene
berju
du
hi
i
i litiannya
i
i
i li ―Pengaru
i
Ceileibrity Eindorseir, meidia iklan teileivisi dan peisan iklan
teileivisi teirhadap eifeiktifitas iklan seirta dampaknya dalam
menu
Brand Awarene
pada program periklanan
i
imbuhkan
i
i ss
i
i
produik indosat IM3‖ Yang beirtuijuian uintuik meingeitahuii
peingaruih Ceileibrity Eindorseir, meidia iklan teileivisi, dan peisan
iklan tele
terhadap
efe
iklan secara
parsial dan
i visi
i
i
i ktivitas
i
i
variabeil mana yang peingaruihnya paling beisar ( stuidi pada
mahasiswa fakultas
ekonomi
dan bisnis, UIN
jakarta )
i
i
i
deingan meimakai analisis reigreisi beirganda dan koreilasi. 12
Hasil peineilitian meinuinjuikkan teirdapat peingaruih antara
penggu
naaan
Cele
Endorse
ri dengan
efe
iklan.
i
i
i brity
i
i
i
i ktifitas
i
2. Alfiyah Nuiraini dalam peineilitiannya beirjuiduil ―Peingaruih
Ceileibrity Eindorseir dan kuialitas produik teirhadap keipuituisan
pembe
lian
melalu
ii citra mere
wardah di kota
i
i
i
i k
i pada kosmetik
i
seimarang ―.Yang beirtuijuian uintuik meingeitahuii peingaruih
langsuing Ceileibrity Eindorseir teirhadap citra meireik , kuialitas
produki dan terhadap
kepu
peimbelian
di kota Semarang
i
i tu
i san
i
i
i
deingan meimakai analisis reigreisi beirganda dan analisis jaluir.

12
Rio Setiawan, Pengaruh celebrity endorser, media iklan televisi dan pesan
iklan televisi terhadap efektifitas iklan serta dampaknya dalam menumbuhkan Brand
Awareness pada program periklanan produk indosat IM3, Skripsi, Jakarta, Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.
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Hasil pene
menu
nju
kan
terbu
kti
bahwa Cele
i litian
i
i
i
i
i
i
i brity
i
Eindorseir seicara langsuing beirpeingaruih positif dan signifikan
teirhadap citra meireik kosmeitik wardah dan keipuituisan
pembe
lian
kosmetik
wardah, terbu
kti
bahwa kualitas
produki
i
i
i
i
i
i
seicara langsuing tidak beirpeingaruih teirhadap citra meireik
kosmeitik wardah, dan teirbuikti bahwa kuialitas produik seicara
langsung
berpe
ngaru
h
positif dan signifikan terhadap
i
i
i
i
i
13
keipuituisan peimbeilian
3. Zakiya Sabdosih dalam pene
berju
du
li ―Pengaru
hi
i litianya
i
i
i
i
Variabeil Ceileibrity Eindorseir teirhadap citra meireik L‟oreial
(Stuidi produik L‟oreial Paris total reipair di fakuiltas eikonomi
dan bisnis Unive
rsitas
Brawijaya) ―Yang bertu
ju
untu
ki
i
i
i
i an
i
i
meingeitahuii peingaruih Ceileibrity Eindorseir teirhadap citra
meireik L‟oreial di Uiniveirsitas Brawijaya deingan meimakai
metode
sampeli yakni non – probability dengan
i
i penarikan
i
i
teiknik puirposivei sampling dan deingan analisis reigreisi lineir
berganda.
i
Hasil pene
menu
nju
kan
bahwa Variablei Cele
i litian
i
i
i
i
i brity
i
Eindorseir yang teirdiri dari truistworthineiss, eixpeirtisei,
attractiviness,
respe
ct
dan similarity secara
simultan
i
i
i
i
i
(seireintak) beirpeingaruih signifikan positif teirhadap citra
meireik L‟Oreial.14
4. Yusan
Gamaro Pontoh dalam pene
berju
du
i
i litiannya
i
i
i li
―Peingaruih Ceileibrity Eindorseir (Peivita Parcei) teirhadap
minat beili konsuimein pada produik garnieir BB creiam di
fakultas
ekonomi
dan bisnis unive
rsitas
lampung.
Yang
i
i
i
i
i
beirtuijuian uintuik meingeitahuii peingaruih Ceileibrity Eindorseir
teirhadap minat beili konsuimein pada produik Garnieir BB
cream
di fakultas
Ekonomi
dan bisnis Unive
rsitas
Lampung
i
i
i
i
i
i
deingan meimakai reigreisi beirganda dan koreilasi.
13

Alfiyah Nuraini, Pengaruh Celebrity Endorser dan kualitas produk
terhadap keputusan pembelian melalui citra merek pada kosmetik wardah di kota
semarang, Skripsi, Semarang, Universitas Brawijaya, 2015.
14
Zakiya Sabdosih, Pengaruh Variabel Celebrity Endorser terhadap citra
merek L‟oreal (Studi produk L‟oreal paris total repair di fakultas ekonomi dan bisnis
Universitas Brawijaya), Skripsi , Surabaya , Universitas Brawijaya, 2013.
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Hasil pene
menu
nju
kkan
bahwa variabeli cele
i litian
i
i
i
i
i brity
i
eindorseir (X) beirpeingaruih Positif teirhadap variabeil minat
beili (Y) pada produik garnieir BB Creiam pada mahasiswi
15
fakultas
ekonomi
dan bisnis di Unive
rsitas
Lampung.
i
i
i
i
i
5. Nuir Rahmawti dalam peineilitiannya beirjuiduil ―Peingaruih
peinguinaan ceileibrity eindorseir dalam iklan sabuin mandi luix
terhadap
pelaku
n
di kelu
sungai
dama
i
i
i konsume
i
i
i rahan
i
i
samarinda. Yang beirtuijuian uintuik meingeitahuii Peingguinaan
Cele
Endorse
ri meru
salah satui strategi
kreatif
i brity
i
i
i pakan
i
i
i
dalam peiriklanan yang diguinakan agar masyarakat dapat
meimbeintuik peirseipsi meingeinai produik atauipuin meireik
dengan
mengasosiaikan
endorse
ri dengan
produknya
serta
i
i
i
i
i
i
meinimbuilkan brand awareineiss pada masyarakat seibagai
peingguina dari produik teirseibuit.16
Hasil pene
menu
kan
bahwa terdapat
adanya
i litian
i
i nju
i
i
i
peingaruih dari peingguinaan ceileibrity eindorseir dalam iklan
sabuin mandi LUiX teirhadap peirilakui konsuimein di Keiluirahan
Sungan
Dama Samarinda.
i
6. Nyoman Wisniari Savitri dalam peineilitiannya beirjuiduil
―Pengaru
h
cele
endorse
ri dan iklan melalu
ii media
i
i
i brity
i
i
i
i
teileivisi teirhadap minat beili pada tokopeidia di Deinpasar.
Dalam peineiliti ini beirtuijuian uintuik meinguiji peingaruih
cele
endorse
ri dan iklan melalu
ii media
tele
terhadap
i brity
i
i
i
i
i visi
i
i
17
minat beili pada Tokopeidia di Deinpasar.
Hasil dari peineilitian meinuinjuikkan bahwa jawaban dari
responde
n
menge
nai
indikator dari cele
endorse
ri
i
i
i
i
i brity
i
i
15

Yusan Gamaro Pontoh, Pengaruh celebrity endorser (Pevita Parce)
terhadap minat beli konsumen pada produk garnier BB cream di fakultas ekonomi
dan bisnis universitas lampung, Skripsi, Lampung, Universitas Lampung, 2016.
16
Nur Rahmawati, Pengaruh pengunaan celebrity endorser dalam iklan
sabun mandi lux terhadap pelaku konsumen di kelurahan sungai dama
samarinda,eJournal Ilmu Komunikasi, 2013, 1 (1): 362- 373.
17
Nyoman Wisniari Savitri, Pengaruh celebrity endorser dan iklan melalui
media televisi terhadap minat beli pada tokopedia di Denpasar. Dalam peneliti ini
bertujuan untuk menguji pengaruh celebrity endorser dan iklan melalui media televisi
terhadap minat beli pada Tokopedia di Denpasar, E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 6,
No. 8, 2017.
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hasilnya baik. Indikator yang meimiliki rata-rata yang paling
tinggi dituinjuikan pada peirnyataan “Isyana Sarasvati dapat
dipeircaya dalam meiningkatkan produik Tokopeidia” deingan
nilai rata-rata sebe
3,72.
i sar
i
Peirbeidaan dari peineilitian teirdahuilui deingan peineilitian ini
ialah peineilitian teirdahuilui hanya beirfokuis pada satui variablei
saja, sedangkan
dalam pene
ini terdapat
duai variablei
i
i litian
i
i
yakni eindorseimeint dan inovasi produik yang akan diteiliti dan
objek
yang berbe
da
dari sebe
dan didalam
i pene
i litian
i
i
i
i lu
i mnya
i
peineilitian ini teirdapat puila pandangan dalam peirseipeiktif
eikonomi islamnya.
I. Sisteimatika Peinuilisan
Sisteimatika yang diguinakan dalam peinyuisuinan skripsi ini
akan di bagikan kedalam
sebagian
bab, yakni sebagai
beriku
ti :
i
i
i
i
BAB I : Peindahuiluian
Peindahuiluian, yang teirdiri dari peineigasan juiduil, alasan
meimilih judu
l,
latar belakang
masalah, rumu
san
masalah,
i
i
i
i
i
tuijuian peineilitian, manfaat peineilitian, peineilitian teirdahuilui
yang relavan,
dan sistematika
penu
lisan.
i
i
i
i
BAB II: Kajian Puistaka
Kajian pustaka
yang terdiri
dari :
i
i
A. Strateigi peimasaran
1. Peingeirtian strateigi peimasaran
2. Jenis-je
nis
strategi
pemasaran
yakni Iklan berbayar,
i
i
i
i
i
Peimasaran transaksional, Peimasaran inteiraktif,
Teileimarkeiting, Eimail Markeiting, Peimasaran meidia
social, dalam pene
ini meimakai jenis
pene
i litian
i
i
i litian
i
meilaluii strateigi Peimasaran meidia social yakni :
a. Endorse
i
iment
i
1) Peingeirtian eindorseimeint
2) Indikator eindorseimeint
3) Faktor-faktor Endorse
me
nt
yang baik
i
i
i
b. Inovasi Produk
i
1) Peingeirtian inovasi produik
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2) Faktor inovasi produk
i
3) Ciri-ciri inovasi produik
4) Katakteiristik inofasi produik
c. Omzeti
1) Peingeirtian omzeit
2) Faktor-faktor yang mempe
omzeit
i
ingaruihi
penju
alan
i
i
d. Peinjuialan
1) Penge
rtian
penju
alan
i
i
i
i
2) Faktor-faktor yang meimpeingaruihi peinjuialan
3) Fuingsi dan tuijuian peinjuialan
4) Penju
alan
dalam perspe
ktif
ekonomi
islamnya
i
i
i
i
i
e. Onlinei shop
1) Peingeirtian onlinei shop
2) Keu
ngan
Onlinei shop
i ntu
i
i
3) Keiruigian beilanja onlinei shop
B. Keirangka Peimikiran
C. Hipotesis
i
BAB III : Metode
i
i Pene
i litian,
i
Meitodei peineilitian yang teirdiri dari:
A. Waktui dan lokasi peineilitian
B. Jenis
dan pende
katan
pene
i
i
i
i litian
i
C. Popuilasi dan sampeil
D. Teikhnik peinguimpuilan data
E. Pengolahan
dan analisis data
i
BAB IV : Hasil Pene
dan PembahasaN
i litian
i
i
Hasil Peineilitian dan Peimbahasan yang teirdiri dari :
A. Hasil peineilitian
B. Pembahasan
i
BAB V : Simpuilan dan Peinuituip

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Strategi pemasaran
1. Pengertian strategi pemasaran
Pemasaran merupakan suatu kegiatan-kegiatan pokok
yang dilakukan oleh para pelaku usaha baik itu usaha barang
atau pun usaha jasa dalam rangka mengembangkan
usahanya, untuk memperoleh laba, serta untuk
mempertahankan kelangsungan hidup usahanya tersebut.
Komunikasi pemasaran ialah istilah yang digunakan untuk
menerangkan arus informasi tentang produk dari pemasar
sampai kepada konsumen. Pemasaran menggunakan iklan,
pemasaran langsung, publisitas, promosi penjualan, dan
penjualan langsung, untuk memberikan informasi yang
mereka harapkan dapat mempengaruhi keputusan pembelian
oleh konsumen. Sebaliknya, konsumen menggunakannya
dalam proses pembelian untuk menghimpun informasi
tentang ciri dan manfaat dari produk tersebut.18
Strategi pemasaran adalah salah satu cara memenangkan
keunggulan bersaing yang berkesinambungan baik itu untuk
perusahaan yang memproduksi barang atau jasa. Strategi
pemasaran dapat dipandang sebagai salah satu dasar yang
dipakai dalam menyusun perencanaan perusahaan secara
menyeluruh. Dipandang dari luasnya permasalahan yang
ada dalam perusahaan, maka diperlukan adanya perencanaan
yang menyeluruh untuk dijadikan pedoman bagi segmen
perusahaan dalam menjalankan kegiatannya, alasan lain
yang menunjukkan pentingnya strategi pemasaran adalah
semakin kerasnya persaingan perusahaan pada umumnya.19
18

Machfoedz Mahmud, Komunikasi pemasaran modern, Yogyakarta : Cakra Ilmu,
2010, h.16-17.
19
(1)Dimas Hendika Wibowo,(2)Zainul Arifin,(3)Sunarti.” ANALISIS
STRATEGI PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING UMKM (STUDI
PADA BATIK DIAJENG SOLO”,jurnal administrasi bisnis,Vol 29.NO 1(2015),
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18

Perencanaan strategi pemasaran ini menghasilkan tata cara
bagaimana pelaku usaha menyadari akan implementasi,
kontrol, dan pengambilan keputusan. Selain itu pelaku usaha
juga dapat mempelajari tentang kebutuhan konsumen,
ekspektasi, persepsi, dan level kepuasan. Semakin dalam
pelaku usaha mengerti, maka akan menghasilkan pondasi
untuk menciptakan keuntungan yang kompetitif pada omzet
penjualan. Dalam hal ini jelas sekali, bahwa perencanaan
strategi sangat diperlukan dalam memperoleh keunggulan
bisnis.
2. Jenis-jenis strategi pemasaran
Dalam strategi pemasaran memiliki keunggulan yang
berbeda. Oleh karena itu, ada beragam jenis startegi
pemasaran yang perlu di ketahui dengan baik agar lebih
efektif saat diaplikasikan ke dalam bisnis. Berikut
merupakan jenis-jenis strategi pemasaran yang perlu di
ketahui :
a. Iklan berbayar
Pada iklan berbayar, perusahaan membayar penyedia
ruang iklan agar bisa menampilkan produknya di ruang
tersebut. Harga yang dibayarkan biasanya ditentukan
melalui negosiasi antara marketer dan penyedia ruang
iklan. Iklan berbayar terdiri dari beberapa kategori, di
antaranya
iklan display atau banner, pay-perimpression (PPI), dan pay-per-click (PPC). Cara ini
sangat efektif bagi perusahaan yang ingin menunjukkan
namanya ke audiens dengan skala luas.
b. Pemasaran transaksional
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh
perusahaan terbesar sekalipun adalah memenuhi target
penjualan.
Namun,
keberadaan
strategi
pemasaran transaksional ternyata cukup efektif
mengatasi masalah ini. Perusahaan yang menggunakan
strategi ini mampu menarik konsumen melalui kupon
belanja, diskon, dan acara-acara besar. Akhirnya,
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konsumen tertarik untuk membeli lebih banyak produk
yang ditawarkan.
c. Pemasaran interaktif
Strategi pemasaran interaktif melibatkan partisipasi
konsumen dalam proses pemasaran itu sendiri. Contoh,
perusahaan dapat mencantumkan nama konsumen atau
kustomisasi lainnya pada produk edisi terbatas. Metode
ini memungkinkan konsumen untuk mendapatkan
informasi terbaru mengenai suatu produk atau layanan.
Dengan begitu, permintaan konsumen atas produk atau
layanan tersebut akan meningkat.
d. Telemarketing
Jenis strategi pemasaran ini mungkin sudah tidak
asing bagi kita, walaupun begitu pemasaran dengan cara
telemarketing masih dianggap efektif oleh beberapa
perusahaan. Pemasaran ini menggunakan metode
pemasaran langsung dimana seorang tenaga penjual
menawarkan produk atau layanan melalui sambungan
telepon atau konferensi web sesuai kesepakatan dengan
calon
pelanggan. Contoh
strategi
pemasaran
telemarketing adalah penawaran kartu kredit kepada
nasabah,
atau
saat
telemarketer
perusahaan
telekomunikasi menawarkan layanan kartu simcard
pasca bayar.
e. Email Marketing
Email marketing adalah prosedur yang dilakukan
marketer untuk mencapai tujuan pemasaran dengan
mengirimkan email
advertising kepada
beberapa
pelanggan atau audiens yang menjadi target
bisnis. Meski terbilang efektif, namun kamu harus
memperhatikan strategi
yang
tepat
dalam
melakukan email marketing. Pasalnya, dengan judul
dan konten yang tidak menarik, serta pengiriman yang
terlalu sering akan membuat email marketing kamu
justru tidak dibuka, masuk spam atau bahkan
langsung dihapus target audiens. Adapun berbagai
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f.

macam email marketing biasa digunakan dalam strategi
pemasaran seperti newsletter email, press release
email, dan email transaksional.
Pemasaran media social
Saat ini, lebih dari 2,8 miliar orang aktif
menggunakan media sosial. Pemasaran media sosial
juga mudah digunakan, irit biaya, dan bisa menyasar
banyak target sehingga strategi ini dapat diterapkan
oleh berbagai perusahaan. Pemasaran media sosial
berfokus pada penggunaan situs atau aplikasi social
networking seperti
Facebook,
Instagram,
dan
sejenisnya. Mengingat cakupannya begitu luas,
perusahaan dapat membangun brand dalam waktu
cepat.
Pada penelitian ini media yang di gunakan pada
online shop hamshop.bdl menggunakan metode
pemasaran media social dengan cara mempromosikan
produknya melalui endorsement dan juga berinofasi
produk, untuk itu penelitian ini akan lebih berfokus
pada pengaruh strategi promosi media sosial melalui
endorsement dan berinovasi produk untuk melihat
apakah cara tersebut berpengaruh atau tidak dalam
peningkatan omzet penjualan di hamshop.bdl.
Berikut penjelasan mengenai endorsement dan juga
inovasi produk yang dapat saya jelaskan pada penelitian
ini:
1) Endorsement
a) Pengertian endorsement
Endorsement dalam bisnis atau usaha toko
online merupakan bentuk kerjasama antar kedua
belah pihak yang saling menguntungkan. sistem
endorsement yang di tawarkan beragam dari
gratis dan berbayar. Pada sistem free endorse,
online shop memberikan produk secara gratis
kepada endorser tanpa dibebankan komisi atau
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imbalan. Pada sistem endorse berbayar, online
shop memberikan produk secara gratis kepada
endorser beserta Komisi atau imbalan yang telah
disepakati di awal perjanjian kerjasama.
Dalam pemasaran online, pengertian endorse
atau endorsement adalah sebuah dukungan atau
saran yang diberikan kepada sebuah produk atau
jasa dimana dukungan tersebut dilakukan oleh
seseorang yang memiliki pengaruh atau public
figure, misalnya seorang artis. Dengan kata lain,
endorse adalah jenis iklan tertentu yang
memanfaatkan selebriti atau seorang professional
untuk mengatakan hal baik tentang sebuah
produk atau layanan.20 Seorang endorser
hendaknya memiliki karakteristik sebagai
berikut:
(1) Mampu memaksimalkan pengiriman pesan
(2) Harus memiliki kemampuan dan kualifikasi
dalam areal tertentu
(3) Dikenal dan menarik secara fisik
(4) Mampu membuat target audience menjadi
serupa atau sama dengan mereka
(5) Mampu membuat penerima pesan merasa
dihargai atau terhukum
b) Indikator endorsement
Pengaruh celebrity endorser sangat signifikan
karena terbukti banyaknya celebrity endorserdi
sosial media, karena prestasinya dalam suatu
bidang dan dapat menyampaikan pesan iklan
yang informatif sehingga mempengaruhi dan
menarik konsumen. Hal ini membuat seorang
celebrity endorser di anggap sebagai bintang
20

(1)Tiara Puspanidra,(2)Dini Valdiani,“KUNIKATOR DALAM STRATEGI
ENDORSEMENT(Studi Strategi Endorsement Produsen Kerudung Voal di
Instagram)”,Jurnal Puspranida,Vol 24,No 2(2018).
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iklan. Dalam melakukan endorsement seorang
celebrity endorser memiliki dimensi sebagai
berikut :21
(1) Trustworthiness (Dapat dipercaya)
Istilah trustworthiness menurut Shimp
adalah mengacu pada sejauh mana celebrity
endorser
dipandang
memiliki
kejujuran,integritas dan dapat dipercaya.
Sumber dapat dipercaya secara sederhana
berarti celebrity endorser sebuah merek
secara bertingkat membuat audience
memiliki kepercayaan pada apa yang mereka
katakan Jika sumber atau endorser tersebut
celebrity maka trustworthiness lebih
mengarah pada kemampuan celebrity
endorser untuk memberi kepercayaan atau
percaya diri pada consumen suatu produk.
(2) Expertise (Keahlian)
Menurut Shimp keahlian mengacu pada
pengetahan,pengalaman yang dimiliki oleh
seorang
celebrity
endorser
yang
dihubungkan dengan merek yang didukung.
Seorang celebrity endorser yang diterima
sebagai seorang yang ahli pada merek yang
didukungnya akan lebih persuasive dalam
menarik audience dari pada seorang
celebrity endorser yang tidak diterima
sebagai seorang ahli.
(3) Attractiveness (Daya Tarik)
Menurut Shimp, daya tarik mengacu
pada diri yang dianggap sebagai sesuatu
yang menarik untuk dilihat dalam kaitannya
21

(1) Rima Dwi Anggraeni (2) Edriana Pangestuti (3) Lussy Deasyana
Rahma Devita.”PENGARUH ENDORSEMENT BEAUTYVLOGGERTERHADAP
MINAT BELI MAKE UP BRANDLOKAL”,(Fakultas Ilmu Administrasi Univеrsitas
Brawijaya Malang), Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 60 No.1 Juli 2018.

23

dengan konsep daya tarik. Daya Tarik dapat
meliputi keramahan,menyenangkan,fisik dan
pekerjaan sebagai beberapa dimensi penting
dari konsep daya tarik.
(4) Respect (Kualitas dihargai)
Menurut Shimp, kualitas dihargai
berartikualitas yang dihargai atau digemari
sebagai akibat dari kualitas pencapaian
personal. Celebrity endorser dihargai karena
kemampuan acting mereka,keterampilan
berolahraga atau kepribadian dan kualitas
argumentasi politiknya. Individu yang
dihargai juga secara umum disukai, dan hal
ini dapat digunakan untuk meningkatkan
ekuitas merek.
(5) Similarty (Kesamaan)
Menurut Shimp, similarity adalah
kesamaan dengan audience yang dituju
mengacup ada kesamaanan antara celebrity
endorser dan audience dalam halusia,
karakter, minat, selera, gaya hidup, status
social dan sebagainya.
c) Faktor-faktor endorsement yang baik
Penggunaan endorser dalam sebuah promosi
penjualan dimaksudkan untuk mempengaruhi
sikap dan presepsi konsumen terhadap kualitas,
pertimbangan lainnya adalah popularitasnya,
kemenarikan secara fisik, dan sebagainya. 22
Endorsement yang baik adalah Endorsement
yang mempenuhi kriteria pencapaiannya pada
Advertising goal yaitu :23
(1) Informasi (Informing)
22

Suyanto, Asep Herman, Web Design Theory and Practices,
Yogyakarta:Andi, 2007, h.159
23
Kotler Philip, Kevin Lane K, Manajemen Pemasaran Jilid 2, Jakarta :
Erlangga, 2009, h.203.
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Menciptakan
Kesadaran
merek,
mengkomunikasikan informasi produk,
Menginformasikan
pasar
mengenai
keberadaan produk atau jasa, ciri-ciri, dan
lokasi penjualan dan pengetahuan tentang
produk atau fitur baru produk yang sudah
ada.
(2) Persuasif (Influencing)
Efektif membujuk dan mempengaruhi
calon pelanggan untuk mencoba produk dan
jasa. menciptakan kesukaan, preferensi dan
keyakinan sehingga konsumen mau membeli
dan menggunakan produk tersebut.
(3) Pengingat (Reminding)
Efektif menstimulasikan Ingatan
konsumen mengenai produk sehingga terjadi
pembelian.
(4) Pengulangan (Pervasivasiveness)
Intensitas Endorsement yang sama
diulang-ulang untuk memantapkan dan
meyakinkan penerimaan informasi.
2) Inovasi Produk
a) Pengertian Inovasi Produk
Inovasi produk merupakan salah satu
dampak dari perubahan teknologi yang cepat
dan variasi produk yang tinggi akan
menentukan kinerja organisasi. Inovasi adalah
memulai atau memperkenalkan sesuatu yang
baru. Kebanyakan peneliti sepakat atas
definisi inovasi yang mencakup hasil produk
dan proses baru.24 Menurut Everett M. Rogers
Mendefisisikan bahwa inovasi adalah suatu
ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang
24

Sri Hartini, Peran Inovasi: Pengembangan Kualitas Produk dan Kinerja
Bisnis, Jurnal manajemen dan kewirausahaan, Vol14, No 1,2012.
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disadari dan diterima sebagai suatu hal yang
baru oleh seseorang atau kelompok untuk
diadopsi. Pada awal proses, kreativitas
mendominasi dan kemudian, akan didominasi
oleh proses implementasi inovasi. Inovasi
dalam kewirausahaan terbagi atas dua tipe
inovasi yang membentuk keuntungan bagi
suatu usaha dengan cara yang berbeda yaitu
inovasi produk dan inovasi proses.
Inovasi yang sukses adalah sederhana dan
terfokus. Ia harus terarah secara spesifik,
jelas, dan memiliki desain yang dapat
diterapkan. Dalam prosesnya, ia menciptakan
pelanggan dan pasar yang baru. Menurut
Kuratko terdapat 4 jenis inovasi yaitu :
(1) Invensi (penemuan)
Invensi merupakan Kreasi suatu
produk, jasa, atau proses baru yang
belum pernah dilakukan sebelumnya.
Konsep
ini
cenderung
disebut
revolisioner. Hal ini menjelaskan
mengenai apa yang dilakukan oleh
Hamshop.bdl, dimana setiap waktu
Hamshop.bdl
berusaha
untuk
mengeluarkan penemuan baru berjumlah
setidaknya 50 baju. Penemuan baru
didasarkan pada konsep yang dibangun
berdasarkan tema yang sudah ditentukan,
dimana tema yang diambil merupakan
tema yang didasarkan pada event
kalender atau berdasarkan mode fashion.
(2) Ekstensi (pengembangan)
Pengembangan suatu produk, jasa,
atau proses yang sudah ada. Konsep
seperti ini menjadi aplikasi ide yang telah
ada berbeda. Kegiatan pengembangan
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yang dilakukan di Hamshop.bdl,
berfokus pada pengembangan produk
yang berasal dari model yang sudah ada
dan diambil utamanya dari majalah
maupun website, sedangkan untuk
pengembangan dalam bentuk jasa
ditekankan pada pengembangan yang
bersifat custom yang disesuaikan dengan
keinginan atau kebutuhan pelanggan.
Disamping itu pengembangan juga
berfokus pada pemilihan bahan serta
teknik jahitan.
(3) Duplikasi (penggandaan)
Peniruan suatu produk, jasa, atau
proses yang telah ada. Kegiatan duplikasi
yang dilakukan oleh Hamshop.bdl,
utamanya mengarah pada duplikasi
model dan gaya berpakaian dimana hal
ini merupakan bentuk dari duplikasi
produk. Kegiatan duplikasi produk juga
diimbangi dengan duplikasi maupun
pengembangan proses pembuatan produk
yang di duplikasi, dan pada akhirnya
kegiatan duplikasi juga merupakan akibat
dari permintaan pelanggan untuk
membuat model yang serupa dengan
model yang sudah ada atau beredar di
pasaran.
(4) Sintesis
Perpaduan konsep dan faktor-faktor
yang sudah ada menjadi formulasi baru.
Dalam penelitian ini didapati bahwa
Hamshop.bdl, tidak melakukan kegiatan
sintetis. Seperti yang telah diuraikan oleh
Machfoedz dan Machfoedz, dalam
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penelitiannya,
sintetis
merupakan
perpaduan konsep dan faktor-faktor yang
sudah ada menjadi formulasi baru. Proses
ini meliputi pengambilan sejumlah ide
atau produk yang sudah ditemukan atau
dibentuk sehingga menjadi produk yang
dapat diaplikasikan dengan cara yang
baru. Misalnya, sintetis pada arloji oleh
Casio.
Seperti yang dijelaskan pada tabel berikut :
Tabel 2.1
Jenis Inovasi
Jenis
Keterang Contoh
gan
Penemuan
Produk,
Model/ style
Jasa, atau pakaian, serta
proses
set koleksi
yang
yang selalu
benarberubah pada
benar
setiap proses
baru
launching
produk.
Pengemban Pemanfaa Baju pesta, di
gan
tan
inovasi agar
barang
baju
pesta
baru atau yang dilihat
penerapa masih terlihat
n
lain mewah
pada
namun pada
produk,
saat dipakai
jasa atau terasa
proses
nyaman.
yang ada.
Duplikasi
Replikasi Style kasual
, kreatif seperti gaya-
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atas
konsep
yang
telah ada

Sintesis

gaya klasik.
Eropa klasik
di duplikasi
menjadi
baju-baju
dengan style
Eropa klasik
sepertipermin
taan
kebanyakan
konsumen.
Kombina Arloji oleh
si
atas casio
konsep
dan
factorfactor
yang
telah ada
dalam
pengguna
an atau
formula
baru

b) Faktor inovasi produk
Dalam berinovasi produk tentu memiliki
beberapa fungsi untuk meningkatkan omzet
penjualan. Menurut Keeh dan Ping, inovasi
sangat penting karena terdapat alasan berikut:
(1) Tekhnologi berubah sangat cepat seiring
adanya produk baru, proses dan layanan
baru dari pesaing, dan ini mendorong
usaha entrepreneurial untuk bersaing dan
sukses.
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(2) Efek perubahan lingkungan terhadap
siklus hidup produk semakin pendek.
(3) Konsumen saat ini lebih pintar dan
menurut pemenuhan kebutuhan. Harapan
dalam pemenuhan kebutuhan mengharap
lebih dalam hal kualitas, pembaruan, dan
harga.
(4) Dengan pasar dan tekhnologi yang
berubah sangat cepat, ide yang bagus
dapat semakin mudah ditiru, dan ini
membutuhkan
metode
penggunaan
produk, proses yang baru dan lebih baik,
dan layanan yang cepat.
(5) Inovasi bisa mengahasilkan pertumbuhan
lebih cepat, meningkatkan segmen pasar,
dan menciptakan posisi korporat yang
lebih baik. Tanpa adanya inovasi
perusahaan tidak akan dapat bertahan
lama atau bersaing dipasar. Hal ini
disebabkan oleh kebutuhan, keinginan,
dan permintaan pelanggan selalu
berubah-ubah.
Pelanggan tidak selamanya akan
mengkonsumsi produk yang sama.
Pelanggan akan mencari produk lain
yang dirasakan dapat memuaskan
kebutuhan
mereka, sesuatu yang
berkenaan dengan barang, jasa atau ide
yang dirasakan baru oleh seseorang. Oleh
karena itu diperlukan adanya inovasi
yang dilakukan terus menerus untuk
menarik perhatian pelanggan agar
perusahaan
tetap
berdiri
dan
mengembangkan usahanya.
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c) Ciri-ciri inovasi produk
Dalam berinovasi produk tentu memiliki
beberapa ciri-ciri yang dapat kita lihat guna
untuk mengetahui apakah usaha online
tersebut telah melaukan inovasi produk atau
tidak, berikut ciri-ciri yang dapat kita kihat
dalam berinovasi produk:
(1) Memiliki kekhasan / khusus artinya
suatu inovasi memiliki ciri yang khas
dalam arti ide, program, tatanan, sistem,
termasuk kemungkinan hasil yang
diharapkan.
(2) Memiliki ciri atau unsur kebaruan, dalam
arti suatu inovasi harus memiliki
karakteristik sebagai sebuah karya dan
buah pemikiran yang memiliki kadar
Orsinalitas dan kebaruan.
(3) Program inovasi dilaksanakan
melalui
program yang terencana, dalam arti
bahwa suatu inovasi dilakukan melalui
suatu proses yang yang tidak tergesagesa, namun keg-inovasi dipersiapkan
secara matang dengan program yang jelas
dan direncanakan terlebih dahulu.
(4) Inovasi yang digulirkan memiliki tujuan,
program inovasi yang dilakukan harus
memiliki arah yang ingin dicapai,
termasuk arah dan strategi untuk
mencapai tujuan tersebut.
d) Katakteristik inovasi produk
Inovasi bukan hanya menciptakan sesuatu
yang baru, namun juga memiliki karakteristik
tertentu sehingga suatu produk layanan atau
proses merupakan dapat dikatakan sebagai

31

inovasi. Menurut Rogers mengemukakan lima
karakteristik inovasi:
(1) Keunggulan relative
Keunggulan relative adalah derajat di
mana suatu inovasi dianggap lebih
baik/unggul dari yang ernah ada. Hal ini
dapat diukur dari beberapa segi, seperti
ekonomi, prestise sosial, kenyamanan,
dan kepuasan.
(2) Kompatibilitas
Kompatibilitas adalah derajat di mana
inovasi tersebut dianggap konsisten
dengan
nilai-nilai
yang
berlaku,
pengalaman masa lalu, dan kebutuhan
pengadopsi. Sebagai contoh, jika suatu
inovasi atau ide baru tertentu tidak sesuai
dengan nilai dan norma yang berlaku,
inovasi itu tidak dapat diadopsi dengan
mudah.
(3) Kerumitan
Kerumitan adalah derajat di mana
inovasi dianggap sebagai suatu yang sulit
untuk dipahami dan digunakan. Beberapa
inovasi tertentu ada yang degan mudah
dapat dimengerti dan digunakan oleh
pengadopsi dan ada pula yang
sebaliknya. Semakin mudah dipahami
oleh pengadopsi, semakin cepat suatu
inovasi dapat diterima.
(4) Kemampuan diujicobakan
Kemampuan untuk diuji cobakan
adalah derajat di mana suatu inovasi
dapat diuji coba batas tertentu. Suatu
inovasi yang dapat diujicobakan dalam
setting sesungguhnya, umumnya akan
lebih cepat diadopsi. Jadi, agar dapat
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dengan cepat diadopsi, suatu inovasi
harus
mampu
mengemukakan
keunggulan.
(5) Kemampuan untuk diamati
Kemampuan untuk diamati adalah
derajat di mana hasil suatu inovasi dapat
dilihat orang lain. Semakin mudah
seseorang melihat hasil suatu inovasi,
semakin besar kemungkinan orang atau
kelompok orang tersebut mengadopsi.
3) Omzet Penjualan
a) Pengertian Omzet
Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia
(KBBI) omzet adalah jumlah uang hasil
penjualan barang (dagangan) tertentu selama
masa jual.25 Kata Omzet berarti jumlah,
sedang penjualan berarti kegiatan menjual
barang yang yang bertujuan mancari laba atau
pendapatan. Omzet penjualan berarti jumlah
penghasilan atau laba yang diperoleh dari
hasil menjual barang atau jasa.26
Dari definisi diatas dapat dikemukakan
bahwa yang dimaksud dengan omzet
penjualan adalah total jumlah barang dan jasa
yang dihitung berdasarkan jumlah laba bersih
dari laporan laba-rugi perusahaan (laporan
operasi) selama satu masa jual. Hal ini
diperlukan kemampuan dalam mengelola
modal terutama modal kerja agar kegiatan
operasional perusahaan dapat terjamin
25

Dody Fahmeyzan(1),Siti Soraya(2),Desventri Emty(3), uji normalitas
data omzet bulanan pelaku ekonomi mikro desa senggiggi dengan menggunakan
skewnees dan kurtosis, Jurnal Varian, Vol.2.No.1,oktober 2018.
26
Amran, Y.S Chaniago, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Bandung :
Pustaka Setia, 2002, h.430.

33

kelangsungannya. Dalam penelitian ini yang
dimaksud dengan omzet penjualan adalah
hasil besarnya barang pada konsumen yang
dicapai oleh para pengusaha yang bergelut
pada bidang online shop yang diukur
menggunakan volume.
b) Faktor-faktor yang mempengaruhi omzet
Banyak faktor yang mempengaruhi suatu
bisnis yang ada di sekitar bisnis tersebut, yaitu
yang disebut lingkungan usaha, diantaranya
faktor internal terdiri dari: tenaga kerja,
peralatan dan mesin-mesin, permodalan,
bahan
baku,
sistem
informasi
dan
administrasi. Faktor eksternal terdiri dari:
keadaan alam, perekonomian, pendidikan dan
teknologi, sosial dan budaya, pemasok,
pelanggan, dan pesaing.
Menurut Rachmawati, mengemukakan
bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi
besar kecilnya omzet dibagi menjadi dua
faktor yaitu :
(1) faktor internal faktor yang dikendalikan
oleh pihak-pihak perusahaan diantaranya:
kemampuan perusahaan untuk mengelola
produk
yang
akan
dipasarkan,
kebijaksanaan harga dan promosi yang
digariskan
perusahaan
serta
kebijaksanaan untuk memilih perantara
yang digunakan.
(2) Faktor eksternal faktor yang tidak dapat
dikendalikan oleh pihak perusahaan
diantaranya: perkembangan ekonomi dan
perdagangan baik nasional maupun
internasional, kebijakan pemerintah di
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bidang ekonomi, perdagangan dan
moneter dan suasana persaingan pasar.
c) Ada 4 cara untuk meningkatkan omzet yaitu :
(1) Utamakan Kualitas Produk
(2) Memberikan Layanan Terbaik Kepada
Semua Konsumen
(3) Meningkatkan Promosi dan berinovasi
yang terbaik agar konsumen lebih yakin
terhadap produk yang di jual
(4) Mengeluarkan Lebih Banyak Modal
d) Pengertian penjualan
Penjualan merupakan salah satu fungsi
pemasaran yang sangat penting dan
menentukan bagi perusahaan dalam mencapai
tujuan perusahaan yaitu memperoleh laba
untuk
menjaga
kelangsungan
hidup
perusahaan. Sebenarnya pengertian penjualan
sangat
luas,
beberapa
para
ahli
mengemukakan tentang definisi penjualan
antara lain yaitu adalah suatu kegiatan yang
ditunjukan
untuk
mencari
pembeli,
mempengaruhi dan memberikan petunjuk
agar
pembeli
dapat
menyesuaikan
kebutuhannya
dengan
produk
yang
ditawarkan serta mengadakan perjanjian
mengenai harga yang menguntungkan bagi
kedua belah pihak.27
e) Faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan
Dalam penelitian ini penjualan memiliki
beberapa faktor diantranya sebagai berikut:
(1) Kondisi dan Kemampuan Pasar
27

Moekijat, Kamus Manajemen, Bandung: CV.Mandar Maju, 2000, h.488.
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Disini
penjual
harus
dapat
meyakinkan pembeli agar berhasil
mencapai
sasaran
penjualan
yang
diharapkan untuk maksud tertentu, penjual
harus memahami beberapa masalah
penting yang sangat berkaitan yaitu : 28
(a) Jenis dan karakteristik barang yang
ditawarkan
(b) Harga Produk
(c) Syarat penjualan seperti pembayaran,
pengantaran, garansi, dan sebagainya.
(2) Kondisi Pasar
Hal yang harus diperhatikan pada kondisi
pasar antara lain:
(a) Jenis
pasarnya,
apakah
pasar
konsumen, pasar industri, pasar
pemerintah atau pasar Internasional
(b) Kelompok pembeli dan segmen
pasarnya
(c) Daya beli
(d) Frekuensi pembeliannya
(e) Keinginan dan kebutuhan
(3) Modal
Apakah modal kerja perusahaan
mampu untuk mencapai target penjualan
yang dianggarkan seperti untuk 29:
(a) Kemampuan
untuk
membiayai
penelitian pasar yang dilakukan
(b) Kemampuan membiayai usaha-usaha
untuk mencapai target penjualan

28

Kotler, Philiph (alih bahasa Ancella Anitawati Hermawan SE),
Manajemen Pemasaran,Analysis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian,
Jakarta: Salemba Empat, 2000, h.20.
29
Ibid, hal.22
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(c) Kemampuan membeli bahan mentah
untuk dapat
memenuhi
target
gtsdpenjualan
f) Fungsi dan tujuan penjualan
Fungsi penjualan meliputi aktivitas-aktivitas
yang dilakukan oleh penjual untuk
merealisasikan penjualan seperti :
(1) Menciptakan permintaan
(2) Mencari pembeli
(3) Memberikan saran-saran
(4) Membicarakan syarat-syarat penjualan
(5) Memindahkan hak milik.
4) Penjualan dalam Perspektif Ekonomi Islamnya
Penjualan dalam perspektif ekonomi islam
memiliki etika atau adab dalam islam menurut
Imam
An-Nawawi
dalam
kitabnya
RiyadhusShalihin, adalah tata krama yang
dilakukan seseorang. Etika dalam Islam,
menyangkut norma dan tuntunan atau ajaran yang
mengatur sistem kehidupan individu atau lembaga
(corporate), kelompok dan masyarakat dalam
interaksi hidup antar individu, antar kelompok
atau masyarakat dalam konteks bermasyarakat
maupun dalam konteks hubungandengan Allah
dan lingkungan. Di dalam sistem etika Islam ada
sistem penilaian atas perbuatan atau perilaku yang
bernilai baik dan bernilai buruk.30
Perilaku baik menyangkut semua perilaku atau
aktivitas yangdidorong oleh kehendak akal fikir
dan hati nurani dalam berkewajiban menjalankan
perintah Allah dan termotivasi untuk menjalankan
30

Moh Nasuka, Etika Penjualan dalam Perspektif Islam, UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, Jurnal Muqtasid, Volume 3 Nomor 1, Juli 2012.
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anjuran Allah. Perilaku buruk menyangkut semua
aktivitas yang dilarang oleh Allahdimana manusia
dalam melakukan perilaku buruk atau jahat ini
terdorongoleh hawa nafsu, godaan syaitan untuk
melakukan perbuatan atau perilaku buruk atau
jahat yang akan mendatangkan dosa bagi
pelakunya dalam artimerugikan diri sendiri dan
yang berdampak pada orang lain atau masyarakat.
Rasulullah SAW, adalah manusia pertama yang
dituju dan dikehendaki oleh Allah SWT, yang
diberi pengajaran-pengajaran dan pendidikanpendidikan tentang perilaku yang baik dan terpuji.
Selanjutnya dari beliau itulah memancarnya
cahaya keagungan budi pekerti ke seluruh umat
manusia, sebab beliau dididik dengan Alqur‟an
dan itu pulalah yang digunakan sebagai pedoman
untuk mendidik umatnya. Rasulullah SAW, juga
menjelaskan kepada seluruh umat manusia bahwa
Allah SWT, itu mencintai budi pekerti yang luhur
dan membenci yang buruk. Ajaran budi pekerti
itu tercakup dalam sebuah ayat:
َّ ۞إِ َّن
َٰ ۡ ِ ۡ ٱَّللَ ٌَ ۡأ ُم ُس بِ ۡٱن َع ۡد ِل َو
َٰٓ
ي ِذي ۡٱنقُ ۡسبَ َٰى َوٌَ ۡىهَ َٰى َع ِه
ِ ٱۡلح َس ِه َوإٌِتَا
٢ َۡٱنفَ ۡح َشآَٰ ِء َو ۡٱن ُمى َك ِس َو ۡٱنبَ ۡغ ۚۡ ًِ ٌَ ِعظُ ُكمۡ نَ َعهَّ ُكمۡ تَ َر َّكسُون
Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu)
berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi
kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.
Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu
dapat mengambil pelajaran. (QS.An-Nahl „ 16 :
90).31

31

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya,Lajnah Pentasih
Mushaf Al-Qur‟an,Solo,2002.h.377
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Dalam ayat 90, dikemukakan sekelumit
perincian
yang
dapat
menggambarkan
kesimpulan petunjuk al-qur‟an. Ayat ini dinilai
oleh paran pakar sebagai ayat yang paling
sempurna dalam penjelasan segala aspek
kebaikan dan keburukan. 32Kaitannya dengan
perilaku etika tenaga penjualan secara
konvensional, menurut Hunt dan Vitell,
menyatakan bahwa definisi perilaku etis maupun
tidak etis, didasarkan pada sejauh mana sebuah
tindakan yang dilakukan dianggap benar atau
salah, baik atau jahat, jujur atau tidak jujur,
ataupun adil atau tidak adil. Berbeda dengan
pandangan konvensional, tinjauan literatur dalam
pembahasan menggunakan pendekatan dasardasar hukum syariat Islam yang bersumber dari
Alquran dan As-Sunnah.
Hal ini akan sejalan dengan salah satu
prinsip
pokok
kebijakan
pengembangan
perbankan syariah bahwa mengingat perbankan
syariah adalah sistem perbankan yang
mengedepankan moralitas, dan etika, maka nilainilai yang menjadi dasar dalam pengaturan dan
pengembangan serta nilai-nilai yang harus
diterapkan dalam operasi perbankan adalah
siddiq, istiqomah, tabligh, amanah, fatonah.
Selain itu adalah penerapan nilai nilai-nilai
kerjasama
(ta‟awun),
pengelolaan
yang
profesional (ri‟-ayah), dan tanggung jawab
(masuliyah) dan upaya bersama-sama dan terus
menerus melakukan perbaikan atau fastabiqul
khairat.
32

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Volume 6, (Jakarta: Lentera Hati,
2002), h. 697
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Dengan demikian perilaku etika penjualan
yang baik menurut ajaran syariat Islam, akan
mengacu pada empat sifat Rasul, yakni memiliki
sikap sidik, fatanah, amanah, dan tabligh. Berikut
penjelasan mengenai perilaku etika penjualan
yang baik menurut ajaran syariat Islam:
(1) Sidik
Kata sidik, berdasarkan kamus besar
bahasa Indonesia berarti: benar, jujur.
Menurut Imam Ghazali, kata sidik
mengandung enam maknya, yaitu benar
dalam ucapan, niat dan keinginan, anganangan, menepati janji, beramal, dan
menegakkan agama. Adapun sifat jujur
yang terdapat dalam penjualan seperti
Memiliki
sistem
keyakinan
untuk
merealisasikan visi, misi, dan tujuan dan
juga Memiliki kepribadian yang stabil,
dewasa, arif, jujur, berwibawa, berakhlak
mulia, sehingga biasa menjadi teladan
yang baik bagi pelaku usaha lainnya.
(2) Fatanah
Kata fatanah, dalam kamus besar
bahasa Indonesia artinya pintar, cerdik,
cerdas. Kecerdasan yang dimaksudkan di
sini adalah ketika mempergunakan akal
yang telah diberikan Allah kepada hambaNya
untuk
memikirkan
dan
mempertimbangkan
antara
haq
(kebenaran)
dan
kebathilan
(kemungkaran), termasuk juga kecerdasan
spiritual. Ary Ginanjar mendefinisikan
kecerdasan spiritual sebagai: “kemampuan
untuk memberi makna ibadah terhadap
setiap perilaku kegiatan, melalui langkahlangkah dan pemikitan yang bersifat
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fitrah,menuju manusia seutuhnya (hanif),
dan memiliki pola pemikiran tauhid
(integralistik), serta berprinsip hanya
karena Allah.33
Dengan adanya sifat fathanah ini maka
akan menumbuhkan kreativitas dan
kemampuan untuk melakukan berbagai
macam inovasi yang bermanfaat. Kreatif
dan inovatif hanya mungkin dimiliki ketika
seorang selalu berusaha untuk menambah
berbagai ilmu pengetahuan dan informasi,
baik
yang
berhubungan
dengan
pekerjaannya maupun perusahaan secara
umum sehingga dapat bersaing secara
sehat dalam mengembangkan bisnis
maupun perusahaannya.34
(3) Amanah
Kata amanah, dalam kamus besar
bahasa Indonesia artinya dapat dipercaya.
Kata Al amanat, jamak dari kata Amanah,
yang berarti segala sesuatu yang hendak
dijaga oleh seseorang baik berupa
kewajiban-kewajiban agama, hak-hak
maliyah, amal-amal sariyah, kekuasaan
pemerintahan,menjaga
titipan
sesuai
kemampuan. Konsekuensi amanah adalah
mengembalikan setiap hak kepada
pemiliknya, baiksedikit ataupun banyak,
tidak mengambil lebih banyak daripada
yang ia miliki, dan tidakmengurangi hak
orang lain, baik itu berupa hasil penjualan,
bonus (reward),jasa atau upah buruh.35

33

Jurnal Al Idarah,Volume No 5, Juni 2017 : h.33–44
Ibid h.33
35
Jurnal Al Idarah,Volume No.5 Juni 2017.h.33–44.
34
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Seorang pebisnis haruslah memiliki sifat
amanah, karena Allah menyebutkan sifat
orang-orang mukmin yang beruntung
adalah yang dapat memelihara amanat
yang diberikan kepadanya.
Al-qur‟an
memerintahkan
pada
manusia untuk jujur, tulus/ikhlas, dan
benar dalam semua perjalanan hidupnya,
dan ini sangat dituntut dalam bidang
bisnis. Pada saat penipuan dan tipu daya
dilakukan dan dilarang, bahkan hampir
mendekati titi nadir, kejujuran bukan
hanya diperintahkan. Ia dinyatakan sebagai
keharusan yang mutlak dan absolut. Sikap
jujur akan terlihat dalam kemapuan dalam
menjalankan
amanah-amanah
yang
diberikan dalam menjalankan penjualan
bisnisnya.
(4) Tabligh
Kata tabligh, dalam kamus besar bahasa
Indonesia artinya penyampaian. Artinya
komunikatif dan argumentatif. Orang yang
memiliki sifat ini akan menyampaikannya
dengan benar dan dengan tutur kata yang
tepat. Berbicara dengan orang lain dengan
sesuatu yang mudah dipahaminya,
berdiskusi dan melakukan persentasi bisnis
dengan bahasa yang mudah dipahami
sehingga orang tersebut mudah memahami
pesan bisnis yang ingin kita sampaikan.36
Seorang pebisnis atau pemasar harus
mampu
menyampaikan
keunggulankeunggulan produknya dengan jujur dan
tidak berbohong tentang kekurangan
36

Jurnal Hukum Ditkum, volume 10, Nomor 2, Juli 2012,h.185-196.
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produknya (tidak menipu pelanggan).
Seorang pelaku bisnis syariah harus
menjadi seorang komunikator yang baik
yang bisa berbicara dengan benar dan bi
al-hikmah (bijaksana dan tepat sasaran)
kepada mitra bisnisnya.
5) Online Shop
a) Pengertian online shop
Online shop adalah tempat dimana
terjadinya suatu transaksi penjualan barang
atau jasa di internet. Online shop tidak harus
ada pada website. Tetapi juga bisa membuka
toko online di social media seperti Facebook
dan Instagram. Hamshop.bdl memanfaatkan
media Instagram dan aplikasi online shop
Shopee untuk mempromosikan produknya
melalui jasa endorsement dan juga berinovasi
produk.
Didalamnya owner menawarkan produk
dan jasanya secara elektronik, dan pembeli
mencari informasi, mengidentifikasi apa yang
mereka inginkan, dan memesan dengan
menggunakan kartu kredit atau pembayaran
lainnya yang dapat dilakukan secara
elektronik. Online shop tidak hanya dengan
menggunakan blog atau aplikasi berbelanja,
tapi juga bisa dilakukan menggunakan media
atau jejaring sosial.
b) Keuntungan Online shop
Dengan menggunakan aplikasi online
dalam memasarkan produk, online shop
terdapat beberapa keuntungan diantaranya
sebagai berikut :
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(1) Menghemat biaya, apalagi jika barang
yang dibeli hanya ada di luar kota.
Pembeli tidak harus mengeluarkan biaya
lebih untuk mencari barang tersebut di
luar kota.
(2) Pembayaran dilakukan secara transfer ,
maka transaksi pembayaran akan lebih
aman.
(3) Barang bisa langsung di antar kerumah.
(4) Harga lebih bersaing.
Selain itu, keuntungan online shop bagi
penjual diantaranya sebagai berikut :
a. Jangkauan pasar lebih luas. Dengan
toko online penjual bisa menjual
barang secara online ke seluruh
tempat yang ada di indonesia bahkan
hingga ke luar negeri.
b. Bagi penjual yang tidak memiliki
banguna fisik berupa toko, tentu
akan lebih menghemat biaya, sebab
barang yang dijual hanya perlu
dipajang di toko online.
c. Tidak
memerlukan
banyak
karyawan.
d. Bisa
menjual
barang
sesuai
kebutuhan.37
c) Kerugian belanja online shop
Namun, tidak semuanya berbelanja
secara
online
dapat
atau
selalu
menguntungkan. Pasti ada hal atau sesuatu
yang kurang. Dengan berbelanja Online, Jika
ada keuntungan, kemungkinan besar juga
37

Basu Swastha dan Irawan, Manajemen Pemasaran Modern, Yogyakarta : Liberty,
2005, h.80.
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akan ada kekurangan. Meskipun keberhasilan
dalam pembelian melalui toko belanja online
cukup mengagumkan, masih ada beberapa
kelemahan
yang
pada
umumnya
banyak orang mengeluh tentang hal tersebut
yaitu :
(1) Anda tidak bisa secara langsung dalam
memeriksa Item yang ingin anda beli.
(2) Anda Bisa Tertipu jika berbelanja di situs
yang
tidak
terpercaya.Hilangnya
Kepuasan Instan.
B. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran merupakan model konseptual
tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai
faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang
penting.38 Variabel dependent atau terikat dalam penelitian
ini adalah omzet penjualan (Y) yang memiliki 2 indikator,
yaitu endorsement dan inovasi produk. Dalam penelitian
ini peneliti ingin mengetahui bagaimana hubungan secara
parsial antara variable (X) endorsement dan inovasi produk
terhadap variable (Y) omzet penjualan pada studi kasus
Hamshop.bdl secara parsial. selanjutnya peneliti akan
melanjutkan meneliti apakah penggunaan endorsement
(X1) dan inovasi produk (X2) berpengaruh dengan omzet
penjualan usaha online secara simultan. Selain itu, dalam
penelitian ini peneliti ingin mengkaji penggunaan
endorsement dan juga inovasi produk pada penjualan di
Hamshop.bdl dalam perspektif ekonomi Islamnya. Berikut
yang penulis gambarkan agar mempermudah untuk
memahami arah dan tujuan pada penelitian ini :

38

Husein Umar, Metode Riset Bisnis, ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2015),h.242
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Keterangan :
: Simultan
: Parsial
H1 : Endorsement dan Inovasi Produk
penjualan secara parsial.
H2 : Endorsement dan Inovasi Produk
penjualan secara simultan.
H3 : Omzet
penjualan
usaha
Hamshop.bdl.berpengaruh dalam
islam.

mempengaruhi omzet
mempengaruhi omzet
online
shop
di
perspektif ekonomi

C. Hipotesis Penelitian
Hipotesis merupakan jawaban sementara atas
pertanyaan yang dikemukakan dalam rumusan masalah
yang akan diuji sebenarnya. Berdasarkan perumusan
masalah, teori, serta kerangka pikir yang sebelumnya
disajikan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian
ini adalah:
1. Pengaruh endorsement dan inovasi produk terhadap
omzet penjualan di Hamshop.bdl secara parsial.
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Menurut Schiffman dan Kanuk daya tarik
digunakan dengan sangat efektif oleh para pemasang
iklan untuk berkomunikasi dengan pasar-pasar
mereka. Pengaruh celebrity endorser sangat signifikan
karena terbukti banyaknya celebrity endorser di sosial
media, karena prestasinya dalam suatu bidang dan
dapat menyampaikan pesan iklan yang informatif
sehingga mempengaruhi dan menarik konsumen. Hal
ini membuat seorang celpebrity endorser di anggap
sebagai bintang iklan.39
Menurut Charles, et al. menyatakan bahwa inovasi
merupakan bagian dari kerangka kerja yang
menghubungkan aspek budaya perusahaan dengan
kemampuan berinovasi serta meningkatkan kinerja
perusahaan melalui keputusan membeli konsumen.
Dengan adanya inovasi produk yang dilakukan
perusahaan,
diharapkan
dapat
meningkatkan
keputusan membeli konsumen. Hal tersebut juga
didukung oleh Kotabe dalam Tamamudin yang
menunjukkan bahwa semakin tinggi inovasi produk
yang dilakukan perusahaan maka akan meningkatkan
kinerja perusahaan melalui peningkatan keputusan
membeli.40 Untuk itu dalam penelitian ini peneliti
ingin meneliti apakah endorsement dan inovasi
produk berpengaruh terhadap omzet penjualan atau
tidak berpengaruh.
Dalam penelitian di atas untuk mengidentifikasi
masalah, maka penulis membuat hipotesis sebagai
berikut:

39

Rima Dwi Anggraeni,Edriana Pangestuti,Lussy Deasyana Rahma Devita,
PENGARUH ENDORSEMENT BEAUTY VLOGGER TERHADAP MINAT BELI
MAKE UP BRAND LOKAL, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 60 No.1 Juli 2018.
40
Agus susanto,PENGARUH PROMOSI, HARGA DAN INOVASI
PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA BATIK TULIS KARANG
MLATI DEMAK,skripsi,Unnes repository,2013.
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H1: Endorsement dan inovasi produk berpengaruh
terhadap omzet penjualan usaha online shop di
Hamshop.bdl.
2. Pengaruh penggunaan endorsement dan inovasi
produk terhadap omzet penjualan di Hamshop.bdl
secara simultan.
Menurut Martin Roll, endorsement adalah saluran
dari komunikasi merek, dimana selebriti berperan
sebagai juru bicara dan mendukung merek tersebut
dengan segala atribut kepopuleran, kepribadian, dan
status sosial selebriti tersebut.41
menurut Myers dan Marquis dalam Kotler
menyatakan bahwa inovasi produk adalah gabungan
dari berbagai macam proses yang saling
mempengaruhi antara yang satu dengan yang lain.
Jadi inovasi bukanlah konsep dari suatu ide baru,
penemuan baru atau juga bukan merupakan suatu
perkembangan dari suatu pasar yang baru saja, tetapi
inovasi merupakan gambaran dari semua prosesproses tersebut.
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui
pengaruh semua variabel independen yang terdapat di
dalam model secara bersama-sama (simultan)
terhadap variabel dependen. Uji F dalam penelitian ini
digunakan untuk menguji signifikasi pengaruh
endorsement dan inovasi produk Terhadap omzet
penjualan secara simultan dan parsial. Untuk itu
dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti apakah
endorsement dan inovasi produk berpengaruh
terhadap omzet penjualan atau tidak berpengaruh
secara simultan.
41

Saporso dan Dian Lestari, “Peranan endorser terhadap brand image dari
sudut pandang konsumen”, Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis, Vol. 9, No. 3,
(Sepetember, 2009), 162.
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Dalam penelitian di atas untuk mengidentifikasi
masalah, maka penulis membuat hipotesis sebagai
berikut:
H2: Endorsement dan inovasi produk berpengaruh
terhadap omzet penjualan usaha online shop di
Hamshop.bdl. secara simultan.
3. Endorsement dan inovasi produk terhadap penjualan
usaha online shop di Hamshop.bdl. dalam perspektif
ekonomi Islam.
Menurut Mulyadi Penjualan merupakan kegiatan
yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barang
atau jasa dengan harapan akanmemperoleh laba dari
adanya transaksi-transaksi tersebut dan penjualan
dapat diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan
hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak
penjual ke pembeli.42
Penjualan dalam perspektif ekonomi islam
memiliki etika atau adab yang dilakukan seseorang.
Etika dalam Islam, menyangkut norma dan tuntunan
atau ajaran yang mengatur sistem kehidupan individu
atau lembaga (corporate), kelompok dan masyarakat
dalam interaksi hidup antar individu, antar kelompok
atau masyarakat dalam konteks bermasyarakat
maupun dalam konteks hubungandengan Allah dan
lingkungan.

42

(1)Mikhael Ferdika,(2)Heri Kuswara.”Sistem Informasi Penjualan
Berbasis Web Pada PT Era Makmur Cahaya Damai Bekasi”,JURNAL
INFORMATION SYSTEM FOR EDUCATORS AND PROFESSIONALS Vol.1
No.2,Juni 2017.
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Dalam penelitian di atas untuk mengidentifikasi
masalah, maka penulis membuat hipotesis sebagai
berikut:
H3: Penjualan usaha online shop di Hamshop.bdl.
berpengaruh dalam perspektif ekonomi islam.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, A. et al. (2012). Effect Of Celebrity Endorsement On
Customers ’ Buying Behavior ; A Perspective From Pakistan.
Interdisciplanary Journal of Contemporary Research in
Business, 4(5), 584–592.
Assael H, (2001), Consumen Behavior and Marketing Action, Edisi 3,
Kent Publishing Company, Boston Massachusset,AS.
Charbonneau, J., & Garland, R., (2010). Product effects on endorser
image The potential for reverse image transfer. Asia Pasific
Journal of Marketing and Logistics, 22(1), 101–110
Eisend, M., & Langner, T. (2010). Immediate and delayed advertising
effects of celebrity endorsers ’ attractiveness and expertise.
International Journal of Advertising, 29(4), 527–546.
Fleck, N., et al. (2012). Celebrities in Advertising : Looking for
Congruence or Likability ? Psychology and Marketing, 29(9),
651–662.
Jain, V. (2011). Celebrity Endorsement And Its Impact On Sales: A
Research Analysis Carried Out In India. Global Journal of
Management and Business Research, 11(4), 69–82.
Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bumi Restu,
Jakarta, 1976.
Downes, John, Jordan Ellot Goodman, Kamus Istilah keuangan dan
investasi, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2000.
Gilson, Christoper, dan Harold W. Berkhman, Advertising: Concept
and strategies, Random House Inc, New York, 1980.
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta,
2002. James F Engel, Roger D. Blackwell, Paul W. Miniard
(alih bahasa F.X. Budiyanto), Perilaku Konsumen Jilid I,
Binarupa Aksara, Jakarta, 1994.

Joseph thomas, Spirit of digital marketing 3.0, PT.Elex Media
Komputindo, Jakarta, 2011.
Kotler, Philiph (alih bahasa Ancella Anitawati Hermawan SE),
Manajemen Pemasaran, Analysis, Perencanaan, Implementasi
dan Pengendalian, Salemba Empat, Jakarta, 2000.
M.Royan Frans, Strategi sukses memasarkan produk baru, PT.Elex
Media Komputindo, Jakarta, 2011. Machfoedz Mahmud,
Komunikasi pemasaran modern, Cakra Ilmu, Yogyakarta,
2010.
Ahmed, Farooq dan Iqbal. 2014.
“Credibility of Celebrity
Endorsement and rebuying Intentions an Evidence from
Students of Islamabad Pakistan”. International Letters of
Social and Humanistic Sciences. Vol 9 (1): pp. 1-13.
Akim. 2015. 10 Sepeda Sepeda motor Terlaris Bulan Oktober 2014.
www.motohits.com. Diakses 05 Juli 2015. Alnazer. 2013.
“The moderating role of promotional benefit level and brand
awareness on the effectiveness of price discount and
premium”. International Journal of Business and Management
Invention. Vol 2 (9): pp. 112-120.
Apejoye Alfiyah Nuraini, Pengaruh Celebrity Endorser dan kualitas
produk terhadap keputusan pembelian melalui citra merek
pada kosmetik wardah di kota semarang, Skripsi, Semarang,
Universitas Brawijaya, 2015.
Rio Setiawan, Pengaruh celebrity endorser, media iklan televisi dan
pesan iklan televisi terhadap efektifitas iklan serta dampaknya
dalam menumbuhkan Brand Awareness pada program
periklanan produk indosat IM3, Skripsi, Jakarta, Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.

