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ABSTRAK 

 

Media sosial Instagram menjadi suatu fenomena tersendiri 

dikalangan masyarakat khususnya remaja. Instagram bermanfaat 

sebagai sarana untuk berbisnis yang digunakan banyak orang 

dengan cara mengunggah foto atau video produk yang akan mereka 

tawarkan dengan berbagai varian dan inovatif yang dapat menarik 

pembeli. Produk yang telah diposting di Instagram mampu 

mempersuasif orang yang mengakses Instagram karena langsung 

terdapat detail dari produk tersebut. Konsumen dapat secara lagsung 

mengetahui kualitas dari produk yang diposting di Instagram 

tersebut. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Apakah minat 

beli produk pakaian berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

mahasiswa, dan Bagaimana pandangan Bisnis Islam tentang 

pemasaran melalui media sosial terhadap minat beli produk pakaian 

pada Mahasiswa. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode 

kualitatif deskriptif. Sumber data berupa data primer dan data 

skunder. Teknik pengambilan data terdiri dari kuesioner, observasi 

dan dokumentasi.populasi dalam penelitian ini adalah sebesar 695 

orang mahasiswa yang berasal dari jurusan Manajemen Bisnis 

Syariah UIN Raden Intan Lampung, dan sampel yang digunakan 

adalah 70 orang mahasiswa. Untuk proses analisis menggunakan 

analisis kualitatif yang datanya di nyatakan tanpa menggunakan 

teknik bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggukan teknik 

statistik. Media sosial Instagram mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Dengan hasil analisis 

diketahui bahwa konsumen dalam membeli produk pakaian di 

Online shop Instagram lebih dipengaruhi oleh varian model dan 

warna, serta informasi dari konsumen yang telah membeli produk 

pakaian di online shop tersebut. Dan menurut perspektif bisnis islam 

segala kebutuhan ataupun keinginan manusia diperbolehkan selama 

hal tersebut mampu mmenambah maslahah atau tidak 

mendatangkan mudharat 

 

Kata kunci : Media sosial Instagram, minat beli, keputusan 

pembelian 
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MOTTO 

 

ٰرتِ  َها فَاْستَِبُقوا اْْلَي ْ ُه  ۗ  َوِلُكلٍّ وِّْجَهٌة ُهَو ُمَولِّي ْ اَْيَن َما َتُكْونُ ْوا يَْأِت ِبُكُم اللّٰ
ًعا  ي ْ َه َعٰلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديْ رٌ  ۗ  َجَِ ِانَّ اللّٰ  

“Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap 

kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di 

mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu 

semuanya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” 

(QS Al-baqarah:148)  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Pada kerangka awal guna mendapat gambaran yang 

jelas mempermudah dan memperjelas pemaknaan tentang 

judul skripsi, serta memberikan batasan terhadap arti 

kalimat dalam skripsi ini. Pemberian penegasan judul 

bertujuan agar pembaca memperoleh gambaran yang jelas 

dari makna yang dimaksud, penulis akan secara singkat 

menguraikan beberapa istilah dari judul skripsi ini. Adapun 

judul skripsi ini adalah: “Analisis Minat Beli Mahasiswa 

Terhadap Produk Pakaian Melalui Media Sosial Dalam 

Perspektif Bisnis Islam (Study Mahasiswa Jurusan 

Manajemen Bisnis Syariah Uin Raden Intan Lampung” 

Secara terperinci yang dimaksud dengan beberapa 

istilah-istilah tersebut adalah: 

1. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai 

bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta 

hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian 

yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
1
 

2. Minat beli adalah kecenderungan sikap konsumen yang 

tertarik kemudian mengambil tindakan yang 

berhubungan dengan pembelian melalui berbagai 

tahapan dan tingkat kemungkinan sampai dengan 

kemampuan untuk membeli produk, jasa atu merek 

tertentu.
2
 

3. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan 

kepada oasar untuk menarik perhatian, akuisisi, 

                                                             
1 Sugiono, Metode penelitian kualitatif Kuantitatif dan R&g : 

bandung, Alfabeta, 2009, hal. 243 
2 Muchkisin riadi, aspek, jenis, tahapan dan faktor yang 

mempengaruhi minat beli, (on-line) tersedia di: 

https://www.kajianpustaka.com/2018/12/aspek-jenis-tahapan-dan-faktor-

yang-mempengaruhi-minat-beli.html (21 desember 2018) 

https://www.kajianpustaka.com/2018/12/aspek-jenis-tahapan-dan-faktor-yang-mempengaruhi-minat-beli.html%20(21
https://www.kajianpustaka.com/2018/12/aspek-jenis-tahapan-dan-faktor-yang-mempengaruhi-minat-beli.html%20(21
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pengguna, atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu 

keinginan atau kebutuhan.
3
 

4. Pakaian adalah Pakaian adalah kebutuhan pokok 

manusia selain makanan dan tempat tinggal.
4
 

5. Media sosial adalah penerbitan online dan alat-alat 

komunikasi, situs, dan tujuan dri Web 2.0 yang berakar 

pada percakapan, keterlibatan, dan partisipan.
5
 

6. Bisnis Islam adalah kegiatatan bisnis yang di lakukan 

oleh seseorang dengan berlandasan syariat agama islam, 

dimana setiap cara memperoleh dan menggunakan harta 

yang mereka dapatkan harus sesuai dengan aturan 

agama islam (halal atau haram)
6
 

Berdasarkan penjelasan istilah dan study kasus yang 

dipilih, maka secara keseluruhan yang dimaksud dengan 

judul penelitian “Pengaruh Strategi Pemasaran Melalui 

Media sosial Terhadap Minat Beli Mahasiswa (Study 

Mahasiswa Jurusan Manajemen Bisnis Syariah  UIN 

Raden Intan Lampung) adalah mengukur seberapa besar 

pengaruh dari adanya strategi pemasaran melalui media 

sosial terhadap minat beli secara online oleh para 

konsumen terutama konsumen yang bersetatus 

mahasiswa Jurusan Manajemen Bisnis Syariah UIN 

Raden Intan Lampung. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis memilih judul “Pengaruh 

Strategi Pemasaran Melalui Media Sosial Terhadap Minat 

Beli Mahasiswa (study Mahasiswa Jurusan Manajemen 

Bisnis Syariah UIN Raaden Intan Lampung)” adalah 

sebagai berikut: 

                                                             
3 Philip Kother dan  Gary Armstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran 

Edisi 12 Jilid 1, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006) Hlm. 266 
4Wikipedia, Pakaian, tersedia di : 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pakaian (26 September 2020) 
5 Dewi Kurniawat dan Nugraha Arifin, strategi pemasaran dan 

minat beli mahasiswa, (jurnal simbolika:2015) vol. 1, hlm. 196 
6 Aryadi, Bisnis dalam islam, Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol. 5, 

(2018), hlm. 16 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pakaian%20(26
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1. Alasan Obyektif 

Penulis tertarik meneliti Bagaimana pengaruh media 

sosial terhadap minat beli mahasiswa. Berdasarkan 

perkembangan teknologi internet dapat berdampak 

terhadap perubahan mindset dan perilaku mahasiswa 

dalam berbelanja. Sekarang berbagai kalangan baik 

laki-laki maupun perempuan, baik remaja maupun 

dewasa mulai memanfaatkan internet sebagai media 

pemasaran dan bisnis. Pemilihan media dalam 

melaksanakan komunikasi pemasaran sangat 

menentukan dalam keberhasilan pemasaran. Belanja 

Online via internet adalah suatu proses pembelian 

barang atau jasa dari mereka yang menjual melaui 

internet atau layanan jual beli secara Online tanpa harus 

bertatap muka dengan penjual atau pembeli secara 

langsung. 

Media sosial merupakan situs yang digemari oleh 

muda mudi terutama mahasiswa untuk mengunggah 

kegiatan sehari-hari. Hal tersebut kemudian 

dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk menawarkan 

produk yang mereka jual melalui online shop dengan 

dilengkapi keterangan barang serta harga dari produk 

tersebut.  Media sosial dapat menjadi wadah bagi para 

pelaku pasar untuk berkomunikasi dengan sesama 

produsen, pelanggan, atau calon pelanggan. Media 

sosial memberi identitas kepada brand atau merek yang 

dipasarkan serta membantu dalam menyebarkan pesan 

dengan cara yang santai dan komunikatif. 

2. Alasan Subyektif 

Pembahasan dalam skripsi ini sesuai dengan jurusan 

yang penulis ambil di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam yaitu Manajemen Bisnis Syariah UIN Raden Intan 

Lampung. bagi penulis tersedianya referensi pendukung 

dari penelitian terdahulu, jurnal, artike, buku, dan media 

yang diperlukan untuk penunjang referensi kajian dan 
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data dalam usaha mempermudah dalam menyelesaikan 

proposal ini kedepannya. 

 

C. Latar Belakang 

Internet merupakan sistem jaringan komputer yang 

saling terhubung secara global dengan menggunakan paket 

protokol internet (TCP/IP) untuk menghubungkan perangkat 

di seluruh dunia. Ini merupakan jaringan dari jaringan yang 

terdiri dari jaringan privat, akademik, bisnis, dan 

pemerintahan lokal ke lingkup global yang di hubungkan 

oleh beragam teknologi elektronik, nirkabel, dan jaringan 

optik.
7
 Internet juga merupakan salah satu media teknologi 

komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan manusia 

saat ini. Internet mampu memperluas jaringan dan interaksi 

antara pengguna yang satu maupun pengguna yang lainnya 

melalui sarana dalam suatu media. Teknologi internet telah 

memperluas jangkauan komunikasi yang dilakukan 

pengguna internet tersebut. Komunikasi yang dilakukan 

pengguna internet sudah menjadik produk yang mudah 

diperoleh karena setiap orang pada era 4.0 telah memiliki 

smartphone, meskipun ada yang belum memiliki 

smartphone namun kini sudah tersedia warnet (warung 

internet). Internet telah menjadi media andalan dalam 

berkomunikasi maupun berbisnis.
8
 

Saat ini kegiatan transaksi jual beli dengan 

menggunakan internet sudah sangat marak dikalangan 

masyarakat atas, menengah maupun masyarakat biasa. 

Konsumen sudah tidak perlu lagi untuk keluar rumah jika 

ingin belanja sesuatu, hanya dengan bermodalkan 

smartphone, laptop, ataupun notebook yang menggunakan 

akses internet dan berbagai macam aplikasi sosial media 

lainnya. Mengingat saat ini popularitas sosial media dapat 

                                                             
7Wikipesia, Inrernet, Tersedia di  

https://id.wikipedia.org/wiki/Internet (23 nov 2020) 
8 Anindita Endah Kusumawati, Pengaruh Kepercayaan Terhadap 

Keputusan Pembelian Online Shop, (Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2017), Hlm. 2 

https://id.wikipedia.org/wiki/Internet%20(23
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mempermudah produsen untuk mempromosikan produk-

produknya. Dengan adanya media sosial diharapkan proses 

transaksi jual beli online menjadi lebih berwarna. 

Sejak meningkatnya minat masyarakat dalam 

menggunakan internet, jumlah pengguna internet di 

Indonesia setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup 

signifikan. Berdasarkan data Statista 2019 menunjukkan 

pengguna internet di Indonesia pada 2018 sebanyak 95,2 

juta, tumbuh 13,3% dari 2017 yang sebanyak 84 juta 

pengguna. Pada tahun selanjutnya pengguna internet di 

Indonesia akan semakin meningkat dengan rata-rata 

pertumbuhan sebesar 10,2% pada periode 2018-2023. Pada 

2019 jumlah pengguna internet di Indonesia diproyeksikan 

tumbuh 12,6% dibandingkan 2018, yaitu menjadi 107,2 juta 

pengguna. 

Pada 2023, jumlah pengguna internet di Indonesia 

diproyeksikan mencapai 150 juta pengguna. Statista juga 

menyebutkan kegiatan online yang populer di Indonesia 

adalah media sosial dan perpesanan seluler. Adapun jejaring 

sosial yang paling banyak digunakan adalah Facebook, 

dengan jumlah pengguna mencapai 48% populasi. Indonesia 

juga merupakan salah satu pasar terkuat untuk aplikasi 

perpesanan LINE. 

Diagram 1.1 

Data penggunaan internet di indonesia 

Sumber:https://databoks.katadata.co.id/datapublish/20

19/09/09/berapa-pengguna-internet-di-indonesia# 

diunduh pada 25 September 2020 
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Kondisi ini menjadi peluang dalam memanfaatkan 

internet khususnya dalam memasarkan produk atau jasa 

secara global tanpa dibatasi waktu dan tempat. Internet 

Marketing merupakan bentuk usaha baru dalam 

memasarkan produk atau jasa serta membangun komunikasi 

dengan konsumen melalui internet. Internet sudah 

mengubah wajah dunia saat ini, terutama dalam dunia 

bisnis, internet berkembang dengan cepat dan menjadi 

bagian paling penting dalam kehidupan masyarakat.
9
  

Media sosial merupakan sebuah media untuk 

bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online 

yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi 

tanpa dibatasi ruang dan waktu.
10

 Media sosial dapat 

memudahkan manusia untuk berkomunikasi satu sama lain 

dimanapun mereka berada dan kapanpun. Pencarian 

informasi dan kemudahan pengunaan media sosial 

merupakan tahap terpenting untuk pengambilan keputusan 

dalam berbelanja di media sosial. Sebelum konsumen 

melakukan pembelian, biasanya mereka akan mencari 

informasi mengenai produk yang diinginkan ataupun produk 

yang sedang ditawarkan oleh produsen. Bagi konsumen 

yang ingin berbelanja dimedia sosial, pencarian informasi 

dapat dilihat melalui search engine di internet, atau bisa 

juga dengan berkeliling melihat toko-toko online yang 

sering ditampilkan di internet. Informasi yang dikumpulkan 

bisa berupa harga, merek, kualitas produk, spesifikasi 

barang, bentuk produk dan lain-lain yang selanjutnya 

dijadikan pertimbangan bagi konsumen apakah ingin 

membeli produk tersebut atau tidak.  

  

                                                             
9 Edy Haryanto, Teknologi Informasi dan Komunikasi: Konsep dan 

Perkembangannya,Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

sebagai Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Andi, 2000), hlm. 120 
10Nimda, apa itu sosial media, (on-line) tersedia di :  

http://www.unpas.ac.id/apa-itu-media-sosial/ (1 maret 2012) 

http://www.unpas.ac.id/apa-itu-media-sosial/
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Diagram 1.2 

Data Pengguna Media Sosial 

 

 

 

 

 

 

Sumber: 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/08/bera

pa-pengguna-media-sosial-indonesia 

 

Berdasarkan data di atas yang merupakan hasil riset 

Wearesosial Hootsuite yang dirilis pada Januari 2919 

pengguna media sosial di Indonesia mencaoai 150 juta atau 

sebesar 56% dari total populasi. Jumlah  tersebut naik 20% 

dari suvei sebelumnya. Sementara pengguna media sosiaal 

mobile (Gadget) mencapai 130 juta atau sekitar 48% dari 

populasi. Besarnya populasi, pesatnya pertumbuhan 

pengguna internet  dan telepon merupakan potensi bagi 

ekonomi digital nasional. Alhasil, muncul e-commerce, 

transportasi online, toko online dan bisnis lainnya berbasis 

internet di tanah air. Ini akan menjadi kekuatan ekonomi 

digital di kawasan Asia Tenggara. Ditambah lagi dengan 

proyek Palapa Ring yang ditargetkan akan selesai tahun ini 

akan semakin meningkatkan penetrasi internet yang saat ini 

baru mencapai 56% maupun media sosial di Indonesia. 

Palapa Ring merupakan jaringan fiber optik 4G dengan 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/08/berapa-pengguna-media-sosial-indonesia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/08/berapa-pengguna-media-sosial-indonesia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/17/berapa-panjang-jaringan-internet-palapa-ring
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kecepatan hingga 30 Mbps dengan panjang lebih dari 

12.000 km yang terbentang dari Sumatera hingga Papua.
11

 

Pada perkembangan komunikasi pemasaran, 

Internet Marketing merupakan sarana yang sedang marak 

dibicarakan dan digunakan di seluruh daerah. Banyak 

pelaku bisnis mulai mengembangakan usaha-usaha yang 

dulu dikelola secara offline mulai kearah Online, salah 

satunya adalah dengan memanfaatkan media sosial sebagai 

sarana memasarkan produk secara Online kepada para 

konsumen yang biasa disebut dengan Social media 

marketing. Social media marketing adalah salah satu bentuk 

pemasaran menggunakan media sosial untuk memasarkan 

suatu produk, jasa, brand atau isu dengan memanfaatkan 

khalayak yang berpartisipasi di media sosial tersebut. Media 

sosial saat ini telah menjadi platform yang kerap digunakan 

konsumen ketika menghabiskan waktunya secara Online. 

Jadi, media sosial menjadi wadah yang tepat untuk 

mempromosikan produk ke konsumen. Media sosial juga 

memudahkan para pelaku pasar untuk berkomunikasi 

dengan sesama produsen, pelanggan, dan atau calon 

pelanggan. Media sosial memberi identitas kepada brand 

atau merek yang dipasarkan serta membantu dalam 

menyebarkan pesan dengan cara yang santai dan 

komunikatif. Pemasaran melalui media sosial (social media 

marketing) adalah bentuk pemasaran langsung atau tidak 

langsung untuk membangun kesadaran, dan tindakan untuk 

sesuatu merek, bisnis, orang, atau badan lain dan dilakukan 

dengan menggunakan alat-alat dari web sosial, seperti 

blogging, mikroblogging, jejaring sosial, bookmark sosial, 

dan konten. 

 

 

                                                             
11 Databoks, Berapa Pengguna Media Sosial, Tersedia: 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/08/berapa-pengguna-

media-sosial-indonesia (08 Februari 2019) 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/08/berapa-pengguna-media-sosial-indonesia%20(08
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/08/berapa-pengguna-media-sosial-indonesia%20(08
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Diagram 1.3 

Data belanja pakaian di media sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/

07/produks-fesyen-dan-kecantikan-paling-diminati-di-

belanja-online 

Produk pakaian atau kecantikan merupakan kategori 

barang dan jasa yang paling banyak diminati oleh 

masyarakat indonesia dalam belaanja online di indonesia. 

Penjualan untuk kategori tersebut mencapai US$ 2, 47 

miliyar atau setara dengan Rp 32 triliun. Sedangkan kategori 

lainnya yang dicari adalah travel (meliputi jasa penyedia 

akomodasi) dengan nilai US$ 1,44 miliar atau setara dengan 

18,667 triliun. Menurut data survei wearesocial.com, potensi 

perdagangan elektronik di Indonesia semakin meningkat dan 

mencapai 40% pada desember 2017. Angka tersebut 

menunjukkan persentasi populasi yang melakukan transaksi 

belanja online di Indonesia sebanyak 45% dari responden 

melakukan pencarian barang atau jasa melalui internet, dan 

45% dari responden mengunjungi situs toko online.
12

 

Berdagang atau bisnis sangat dianjurkan oleh Nabi 

Muhammad SAW. Seperti yang disampaikan beliau dalam 

hadis bahwa 9 dari 10 pintu rezeki berada dalam dunia 

                                                             
12Databoks, Tersedia di : https://databoks.katadata.co.id/datapublish   

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/07/produks-fesyen-dan-kecantikan-paling-diminati-di-belanja-online
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/07/produks-fesyen-dan-kecantikan-paling-diminati-di-belanja-online
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/07/produks-fesyen-dan-kecantikan-paling-diminati-di-belanja-online
https://databoks.katadata.co.id/datapublish


10 
 
bisnis. Meskipun demikian perdagangan maupun bisnis 

yang dilakukan harus dalam koridor ajaran Islam. Allah 

SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan 

dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua 

manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa 

sandang, pangan dan papan.  Dalam Islam jual beli termasuk 

salah satu bentuk muamalah yang mana dalam mekanisme 

di atur sesuai dengan landasan hukum Islam yakni Al-

Qur‟an dan Al-Hadist. Sebagaimana yang dijelaskan dalam 

Firman Allah SWT : 

 

َنُكْمٰبِاْلَباِطِلِٰاَلَّٰٓ  اَي َُّهاٰالَِّذْيَنٰا َمنُ ْواََٰلٰتَْأُكُلوْٰٓ  يٰ  َاْنَٰتُكْوَنٰٰٓ  اٰاَْمَواَلُكْمٰبَ ي ْ
َٰكاَنِٰبُكْمَٰرِحْيًمآٰ  ُكْمٰاٰاَنْ ُفسَٰٓ  َوََلٰتَ ْقتُ ُلوْٰٰٓ  ِِتَاَرًةَٰعْنٰتَ َراٍضٰمِّْنُكْمٰ َه ِانَّٰاللّ   

 

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha menyayangimu.” 

(QS.An-Nisaa‟:29) 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang 

para hamba-Nya yang beriman dari memakan harta diantara 

mereka dengan cara yang batil. hal ini mencakup memakan 

harta dengan cara pemaksaan , pencurian, mengambil harta 

dengan cara perjudian, dan pencaharian yang hina bahkan 

bisa jadi termasuk juga dalam hal ini adalah memakan harta 

sendiri dengan sombong dan berlebih-lebihan, karena hal 

tersebut adalah termasuk kebatilan dan bukan dari 

kebenaran. Di samping melarang memakan harta orang lain 

dengan jalan yang batil, di mana di dalamnya terdapat 

bahaya bagi mereka, baik bagi pemakannya maupun orang 

yang diambil hartanya. Allah menghalalkan kepada mereka 

semua yang bermaslahat bagi mereka seperti berbagai 

bentuk perdagangan dan berbagai jenis usaha dan 

keterampilan. Disyaratkan atas dasar suka sama suka dalam 
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perdagangan untuk menunjukkan bahwa akad perdagangan 

tersebut bukan akad riba, karena riba bukan termasuk 

perdagangan, bahkan menyelisihi maksudnya, dan bahwa 

kedua belah pihak harus suka sama suka dan melakukannya 

atas dasar pilihan bukan paksaan. 

Oleh karena itu, jual beli gharar (tidak jelas) dengan 

segala bentuknya adalah haram karena jauh dari rasa suka 

sama suka. Termasuk sempurnanya rasa suka sama suka 

adalah barangnya diketahui dan bisa diserahkan. Jika tidak 

bisa diserahkan mirip dengan perjudian. Di sana juga 

terdapat dalil bahwa akad  itu sah baik dengan ucapan 

maupun perbuatan yang menunjukkan demikian, karena 

Allah mensyaratkan ridha, oleh karenanya dengan cara apa 

pun yang dapat menghasilkan keridhaan, maka akad itu 

sah.
13

 

Berdasarkan uraian  tersebut, maka penulis tertarik 

untuk meneliti tentang adanya pengaruh strategi pemasaran 

melalui media soaial. Kemudian untuk selanjutnya penulis 

mengambil judul skripsi “ANALISIS MINAT BELI 

MAHASISWA TERHADAP PRODUK PAKAIAN 

MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF 

BISNIS ISLAM (STUDY MAHASISWA JURUSAN 

MANAJEMEN BISNIS SYARIAH UIN RADEN 

INTAN LAMPUNG). 

 

D. Fokus Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah si atas, maka 

fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Minat beli produk pakaian berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian mahasiswa Jurusan Manajemen 

Bisnis Syariah 

2. Pandangan Bisnis Islam tentang pemasaran melalui 

media sosial terhadap minat beli produk pakaian pada 

Mahasiswa Jurusan Manajemen Bisnis Syariah 

                                                             
13 Tafsirweb (Online) tersedia di:  https://tafsirweb.com/1561-quran-

surat-an-nisa-ayat-29.html 
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E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas 

maka dapat diambil rumusan masalah sebagaimana berikut: 

1. Apakah minat beli produk pakaian berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian mahasiswa Jurusan 

Manajemen Bisnis Syariah? 

2. Bagaimana pandangan Bisnis Islam tentang pemasaran 

melalui media sosial terhadap minat beli produk pakaian 

pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Bisnis Syariah? 

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk 

menemukan, menguji dan mengembangkan suatu 

pengetahuan. Berdasarkan uraian rumusan masalah 

diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pengaruh minat beli 

produk pakaian terhadap keputusan 

pembelian mahasiswa Jurusan Manajemen 

Bisnis Syariah UIN Raden Intan Lampung. 

b. Untuk memahami pandangan Bisnis Islam 

tentang pemasaran melalui media sosial 

terhadap minat beli produk pakaian pada 

mahasiswa Jurusan Manajemen Bisnis 

Syariah UIN Raden Intan Lampung. 

2. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat 

untuk penulis sendiri maupun orang lain, manfaat yang 

dapat diambil dari penelitian ini diantara lain :  

a. Secara teoritis  

1) penelitian ini dapat memberikana sumbangan 

pemikiran yang bermanfaat bagi bidang 

keilmuan ekonomi islam. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi rujukan utnuk penelitian lanjutan, 

menjadi tambahan pembendaharaan bacaan, 
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menambah pengetahuan mengenai strategi 

pemasaran melalui sosial media. 

3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi pemerintah dan instansi 

terkait dalam membuat kebijakan terkait 

penciptaan lapangan kerja inklusif. 

b. Manfaat Praktis 

1) Mengembangkan kemampuan berfikir kritis 

dengan pola pikir yang dinamis kemudian 

menuangkan dalam bentuk karya ilmiah.  

Menjadi tolak ukur kemampuan penulis dalam 

menerapkan ilmu yang didapat selama 

perkulihan. 

2) Hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan 

dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

 

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan 

Kajian terdahulu tang relevan ini bermaksud untuk 

mengetahui apakah ada penelitian atau kajian terdahulu 

yang berkaitan dengan penelitian ini. Ada beberapa 

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi 

Kurniawati dan Nugraha Arifin dengan judul “ 

strategi pemasaran melalui media sosial dan minat 

beli mahasiswa” menunjukkan bahwa strategi 

komunikasi pemasaran online di instagram ialah 

dengan memberikan gambar-gambar yang menarik 

dan keterangan detail produk yang menyertai foto 

(caption) seperti bahan produk. Warna dan harga 

yang mudah untuk dipahami. Selain itu, ada hastag 
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(#brodofootwear), juga membantu untuk 

menguatkan brand brodo footwear.
14

 

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mila Setiawati 

yang berjudul “pengaruh medi sosial terhadap 

minat beli konsumen studi kasus mahasiswa 

manajemen universitas pasir pengaraian” 

menunjukkan bahwa media sosial sangat 

berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada 

mahasiswa karena media sosial dinilai baik oleh 

para konsumen. Media sosial yang mudah 

dioperasikan menyebabkan minat beli dari 

konsumen terhadap kepuasan dalam berbelanja 

dimedia sosial meningkat.
15

 

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Randix Prima 

dewi yang berjudul “sosial media sebagai sarana 

jual beli online” menunjukkan bahwa semakin 

banyak pengguna smartphone dan sosial media 

dapat membuka peluang bagi pelaku bisnis untuk 

memanfaatkan sosial media sebagai media promosi 

yang murah dan efektif. Jika dikelola dengan baik 

media sosial terbukti sebagai media promosi yang 

efektif dan mampu meningkatkan pangsa pasar. 

Bahkan perusahaan-perusahaan besar pun 

menganggap sosial media sebagai bagian penting 

dari pertumbuhan pangsa pasarnya.
16

 

4. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Untari 

dan Dewi Endah Fajarian yang berjudul “strategi 

pemasaran melalui media sosial instagram (studi 

deskriptif pada akun @subur_batik)” menunjukkan 

bahwa setelah menggunakan penjualan melalui 

                                                             
14 Dewi kurniawati dan nugraaha arifin, strategi pemasaran melalui 

media sosial dan minat beli mahasiswa, jurnal simbolika universitas 

sumatra utara,vol.1 nomor 2 (september 2015) hlm. 197 
15  Mila setiawati, pengaruh medi sosial terhadap minat beli 

konsumen studi kasus mahasiswa manajemen universitas pasir 

pengaraian, universitas pasir pengaraian 
16 Radix prima dewi, sosial media sebagai sarana jual beli online, 

STAIN Sorong. Hlm. 4 
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media sosial instagram akun subur batik mengalami 

peningkatan dilihat dari tabel dalam satu bulan 

subur batik. Karena media sosial merupakan salah 

satu cara yang ampuh untuk mempromosikan 

produk barang dan jasa melalui internet marketing. 

Caranya mudah dan sederhana namun memiliki efek 

yang luar biasa.
17

 

 

H. Metode Penelitian 

Kegiatan-kegiatan praktis dalam penelitian akan 

terlaksana dengan objektif dan ilmiah, serta mencapai hasil 

yang optimal apabila menggunakan metode penelitian yang 

tepat. Penggunaan metode penelitian yang tepat dalam suatu 

penelitian merupakan hal yang sangat bermakna, sebab 

dengan adanya metodelogi penelitian akan memperlancar 

penelitian, untuk itu dalam bagian ini peneliti akan 

menjelaskan metode penelitian yang digunakan. 

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian 

a. Jenis penelitian 

Jenis penelitian pada skripsi ini berfokus 

pada penelitian lapangan dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif, namun dalam 

memperoleh data penelitian dapat ditunjang 

dengan menggunakan penelitian kepustakaan. 

Secara lengkap dapat dijelaskan jenis penelitin 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Penelitian ini termasuk penelitian lapangan 

(field research) yaitu penelitian yang 

dilakukan untuk mempelajari secara intensif 

tentang latar belakang keadaan tempat 

penelitian.
18

 Penelitian dilapangan 

dilakukan dengan menggali data yang 

                                                             
17 Dewi untari dan dewi endah fajarina, strategi pemasaran melalui 

media sosial instagram (studi deskriptif pada akun @subur_batik), widya 

cipta, vol.2 no.2 (september 2018) hlm.277 

 18 Kartono,Kartini ,Pengantar Metodelogi Riset Sosial(Bandung : 

Mandar maju,2012),h.185.  
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bersumber dari lokasi penelitian yaitu 

mahasiswa Jurusan Manajemen Bisnis 

Syariah UIN Raden Intan Lampung. 

2) Library Research: Studi kepustakaan 

berkaitan dengan kajian teoritis dan 

referensi lain yang terkait dengan 

nilai,budaya,dan norma yang berkembang 

pada situasi social yang diteliti.
19

 Yaitu 

penelitian kepustakaan yang dilaksanakan 

dengan cara membaca, menelaah dan 

mencatat berbagai literatur atau bacaan 

yang sesuai dengan pokok bahasan, 

kemudian di saring ke dalam kerangka 

pemikiran teoritis. Library Research 

dilakukan dengan cara membaca, menelaah 

serta mencatat bahan dari berbagai literatur, 

seperti buku tentang pemasaran, buku 

tentang strategi pemasaran, buku 

komunikasi dalaam media digital, 

komponen hukum islam, Undang-undang, 

Al-Quran dan hadist serta literatur lainnya 

yang mempunyai relevansi dengan 

permasalahan yang akan di kaji dalam 

penelitian ini. 

b. Sifat penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu : 

penelitian yang bersifat memaparkan dan 

bertujuan untuk memperoleh gambaran 

(deskripsi) lengkap terhadap suatu yang diteliti. 

Sifat penelitian ini untuk menggambarkan atau 

mengangkat data sesuai dengan keadaan yang 

terjadi dilapangan. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh mardalis, bahwa penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang bertujuan 

                                                             
19 Sugiyono, Metodelogi Penelitian Pendidikan(Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), (Bandung : Alfabeta,2012), hlm. 398 
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untuk menggambarkan, memaparkan, mencatat, 

menganalisa kondisi yang ada dan sedang 

terjadi.
20

 Berdasarkan pengertian diatas maka 

pengertian sifat penelitian yang penulis lakukan 

adalah suatu penelitian yang menggambarkan 

bagaimana strategi pemasaran melalui media 

sosial terhadap minat beli mahasiswa. 

 

2. Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian sebagai 

berikut : 

a. Data Primer  

Data primer (pokok) data yang 

dikumpulkan penelitian langsung dari sumber 

utamanya. Data primer pada penelitian ini 

diperolah langsung dari lokasi penelitian yaitu 

Jurusan Manajemen Bisnis Syariah melalui 

observasi dan wawancara secara langsung 

kepada responden yaitu mahasiswa Jurusan 

Manajemen Bisnis Syariah UIN Raden Intan 

Lampung  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah teknik pengumpulan 

data berupa riset yaitu pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mambaca buku-buku, 

jurnal, data badan pusat statistik, dan sumber 

lainnya yang berkaitan dengan judul proposal  

yang dimaksud
21

 yaitu mengenai Pengaruh 

Strategi Pemasaran Melalui Media Sosial 

Terhadap Minat Beli Mahasiswa Jurusan 

Manajemen Bisnis Syariah UIN Raden Intan 

Lampung. 

 

                                                             
20 Rony Kountur, Metode Penelitian (Jakarta : Bumi Aksara 2005), 

hlm. 43 
21 Ibid, hlm. 42 
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3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek yang memiliki kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti dan ditarik kesimpulan. Populasi dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa jurusan 

Manajemen Bisnis Syariah UIN Raden Intan 

Lampung dari angkatan 2017-2019 yang 

berjumlah 695 mahasiswa. 

b. Sampel 

Sampel penelitian adalah suatu bagian dari 

populasi yang akan diteliti dan yang 

dianggapdapat menggambarkan populasinya. 

Sampel penelitian ini adalah sebagian 

konsumen yaitu mahasiswa jurusan Manajmene 

Bisnis Syariah. Teknik pengambilan sampel 

tergolong non probablity sampling dengan 

purposive sampling atau pengambilan 

berdasarkan karakteristik tertentu seperti 

responden memiliki akun instagram, pernah 

melakukan pembelian melalui media sosial 

instagram, dan waktu pembelian responden 3 

bulan terakhir. 

Dalam menetapkan besaran sampel dalam 

penelitian ini didasarkan pada perhitungan yang 

dikemukakan oleh Arikunto, penentuan 

pengambilan sample yaitu apabila kurang dari 

100 lebih baik diambil semua hingga 

penelitiannya merpakan penelitian populasi dan 

jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antar 

10-15% atau 20-55% 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka 

populasi yang akan dijadikan sampel dalam 

penelitian ini diambil dari besarannya 10% dari 

seluruh anggota mahasiswa jurusan Manajemen 
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Bisnis Syariah dari angkatan 2017-2019, yaitu 

10% x 695= 69.5 dan dibulatkan menjadi 70 

mahasiswa. 

 

4. Instrumen 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang 

digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun 

sosial yang diamati. secara spesifik semua 

fenomena ini disebut variabel penelitian. pada 

penelitian yang sedang dilakukan instrumen 

penelitian yang digunakan berupa kuesioner 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, yang 

selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian 

dengan skala likert maka variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

pernyataan atau pertanyaan. Jawaban dari semua 

item instrumen mempunyai gradasi dari positif 

sampai negatif atau dari setuju sampai tidak setuju. 

Untuk keperluan analisis, maka jawaban 

tersebut akan di rincikan sebagai berikut: 

1. SS  = Sangat Setuju 

2. S  = Setuju 

3. KS  = Kurang Setuju 

4. TS  = Tidak Setuju 

5. STS = Sangat Tidak Setuju 

 

Peneliti menggunakan instrumen penelitian 

berupa angket, dimana didalamnya terdapat 

beberapa bagian yaitu: 
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1. Bagian pertama berisi berupa identitas 

responden 

2. Bagian dua berisi tentang petunjuk 

pengisisna angket 

3. Bagian ketiga dan seterusnya berisi 

tentang pertanyaan yang meliputi 

variabel yang digunakan peneliti. 

 

5. Metode pengumpulan data  

Pengumpulan data dilakukan dari lokasi 

penelitian dan buku dari perpustakaan sehingga 

penulis menggunakan beberapa metode penelitian 

sebagai berikut : 

a. Angket (kuesioner) 

Metode kuesioner adalah suatu daftar yang 

berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu 

masalah atau bidang yang akan diteliti. Untuk 

memperoleh data, angket disebarkan kepada 

responden.
22

 Kesioner yang digunakan adalah 

jenis kuesioner tertutup, yakni kuesioner yang 

memuat pertanyaan dimana responden tidak 

diberikan kebebasan untuk memberikan 

jawaban yang telah disiapkan oleh peneliti. 

Kuesioner ini dilakukan untuk mengumpulkan 

data terkait dengan pembelin online dengan 

Mahasiswa Jurusan Manajemen Bisnis Syariah 

yang telah ditentukan sebagai responden. Hasil 

jawaban dari kuesioner yang telah disebar 

merupakan data primer yang nanti akan penulis 

gunakan sebagai acuan dalam menganalisa 

permasalahan yang sedang diteliti. 

b. Observasi 

Melakukan pengamatan terhadap hal-hal 

yang berkaitan dengan penelitian.Observasi 

                                                             
22Usman Rianse, Abdi, Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi 

Teori dan Aplikasi (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm 83 
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memiliki tiga macam jenis yaitu, observasi 

partisipatif, terus terang atau tersamar, tak 

berstruktur.Menurut Spadley ada tiga tahapan 

observasi, yaitu observasi deskriptif, observasi 

terfokus, dan observasi terseleksi.
23

 Peneliti 

melakukan observasi pada mahasiswa Jurusan 

Manajemen Bisnis Syariah  UIN Raden Intan 

Lampung. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data-

data mengenai hal-hal atau variabel yang 

merupakan catatan buku, surat kabar, notulen 

rapat, agenda dan lain sebagainya.
24

 Penulis 

menggunakan metode ini untuk mendapatkan 

data-data yang bersumber pada dokumentasi 

tertulis, sesuai dengan keperluan 

penelitisekaligus pelengkap untuk mencari data-

data yang lebih objektif dan jelas. 

 

6. Pengelolaan Data 

Pengelolaan data adalah suatu peroses 

dalam memperoleh data ringkasan atau angka 

ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau 

rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data 

yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Pemeriksaan data ( editing ) 

Editing adalah pengecekan atau 

pengkoreksian data yang telah dikumpulkan, 

karena kemungkinan data yang masuk atau data 

yang terkumpul itu tidak logis atau 

meragukan.
25

 Dari berbagai data yang telah 

                                                             
23Sugiyono, Metodelogi Penelitian Pendidikan(Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). hlm.297 
24Husain Husman, Metodelogi Penelitian Sosial(Jakarta : 

Bumiaksara, 1996), hlm. 6 
25Sutrisno Hadi, Metodelogi reassert jilid II, ( Yogyakarta: Yayasan 

Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983), hlm. 89 
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dikumpulkan peneliti akan meneliti kembali 

untuk mengetahui apakah data tersebut cukup 

akurat sehingga hal tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan dan dijelaskan dalam 

pemaparan penelitian. 

b. Sistematika Data ( sistematizing ) 

Yaitu menempatkan data menurut kerangka 

sistematika bahasan berdasarkan urutasn 

masalah.
26

 Data yang telah dikumpulkan penulis 

akan mengurutkan data sesuai dengan 

permasalahan penelitian ini dan menyesuaikan 

dengan sistematika penulis pedoman skripsi 

yang ada. Setelah selesai melakukan editing dan 

sistematika keseluruhan data akan diolah secara 

sistematis dengan menggunakan pola deduktif, 

yaitu sesuai metode yang mempelajari gejala 

yang sifatnya umum untuk mendapatkan 

kaidah-kaidah yang sifat yang sifatnya khusus 

mengenai fenomena-fenomena atau gejala-

gejala tertentuyang sedang diselidiki atau 

diamati secara seksama.
27

 Maksud dari metode 

ini sesuatu cara menganalisa data-data yang 

didapat dari perpustakaan yang berhubungan 

dengan permasalahan yang ada. 

c. Metode analisis data 

Menurut Nasution (1988) menyatakan 

bahwa analisis dimulai sejak merumuskan dan 

menjelaskan masalah, sebelum terjun 

kelapangandan berlangsung sampai penulisan 

hasil penelitian. Analisis adalah pekerjaan yang 

sulit, memerlukan kerja keras. Analisis 

memerlukan daya kreatif serta kemampuan 

intelektual yang tinggi. 

                                                             
26Ibid, hlm. 126. 
27Ibid, hlm. 42. 
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Menurut Bodgan Analisa data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil Angket, wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

mengorganisasikan data dalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan 

sintesa menyusun kedalam pola dan memilih 

mana yang lebih penting untuk dipelajari 

sehingga dapat ditarik kesimpulan.
28

 

Metode analisis yang digunakan adalah 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif 

yaitu suatu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dari 

orang-orang dan perilaku yang dimengerti.
29

 

Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis 

kualitatif adalah penelitian yang datanya di 

nyatakan tanpa menggunakan teknik bentuk 

verbal dan dianalisis tanpa menggukan teknik 

statistik. Analisis kualitatif dipergunakan 

dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-

kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang 

jelas.  

 

I. Sisteimatika Peinulisan 

Sisteimatika peinulisan dalam karya ilmiah ini beirisi 

teintang keiseiluruhan peineilitian yang teirdiri dari bagian awal, 

bagian isi dan bagian akhir peineilitian. Untuk meimpeirmudah 

peimbahasan dan peinulisan skripsi ini, teirleibih dahulu 

peinulis uraikan sisteimatika peineilitian yang teirdiri dari. 

 

 

                                                             
28Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif( Bandung: Alfabeta, 

2014 ), h.87. 
29Lexy j Moleong, Metode Penelitian Kualitatif(Bandung: Remaja 

Rosada Karay,2011), Hlm.3 
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1. Bagian Awal 

Bagian awal usulan peineilitian ini meiliputi, halaman 

judul, abstrak, peirseitujuan, peingeisahan, moittoi, 

peirseimbahan, riwayat hidup, kata peingantar, daftar 

isi, daftar tabeil, daftar gambar. 

2. Bagian Inti 

BAB I PEiNDAHULUAN 

       Bab ini beirisi (1) peineigasan judul, (2) latar 

beilakang masalah, (3) ideintifikasi dan 

batasan masalah, (4) rumusan masalah, (5) 

tujuan peineilitian, (6) manfaat peineilitian, (7) 

kajian peineilitian teirdahulu yang reileivan, (8) 

metode penelitian, (9) sisteimatika 

peinulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEiOiRI 

Bab ini meinjeilaskan teintang deeskripsi 

teori-teori yang dijadikan sebagai landasan 

dalam penelitian. 

 

BAB III DESKRIPSI OBJEK i PEiNEiLITIAN 

           Bab ini meinjeilaskan (1) gambaran umum 

objek penelitian, (2) penyajian fakta dan 

data penelitian  

BAB IV HASIL PEiNEiLITIAN DAN 

PEiMBAHASAN 

Bagian ini beirisi teintang analisis data 

penelitian dan pembahasan 

BAB V PEiNUTUP 

Bab ini beirisi beibeirapa keisimpulan dan 

saran dari peineilitian yang dilakukan. 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir peineilitian meiliputi daftar pustaka dan 

lampiran.  
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

A. Minat Beli 

Purchase intention (Minat beli) adalah 

kecendrungan sikap konsumen yang tetarik kemudian 

mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian 

melalui berbagai tahapan dan tingkatan kemungkinan 

sampai dengan kemampuan untuk membeli produk, jasa 

atau merek tertentu. Minat beli merupakan keinginan yang 

muncul dalam diri konsumen terhadap suatu produk. 

Konsumen yang memiliki minat untuk membeli suatu 

produk menunjukkan adanya perhatian dan rasa senang 

terhadap produk yang kemudian diikuti dengan realisasi 

yang berupa perilaku membeli. 

Adapun aspek-aspek dari minat beli yaitu: 

1. Aspek Minat Beli Konsumen 

 Menurut Schiffman dan Kanuk (2007), ada 

beberapa aspek minat beli pada konsumen, diantaranya 

yaitu: 

a. Tertarik untuk mencari informasi tentang 

produk 

Adapun konsumen yang terangsang kebutuhannya 

akan terdorong untuk mencari informasi lebih 

banyak. Ada dua level rangsangan atau stimulan 

kebutuhan konsumen, yaitu level pecarian informasi 

yang lebih ringan atau penguatan perhatian dan 

level aktif mencari informasi yaitu dengan mencari 

bahan bacaan, bertanya kepada teman atau 

mengunjungi toko untuk mempelajari produk. 

b. Mempertimbangkan untuk membeli 

Menurut pengumpulan informasi, konsumen 

mencari merek yang bersaing dan juga fitur merek 

tersebut. Konsumen melakukan evaluasi terhadap 

pilihan dan mulai mempertimbangkan untuk 

membeli produk. 
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c. Tertarik untuk mencoba 

Sesudah konsumen memenuhi kebutuhan, mereka 

mempelajari merek yang bersaing dan juga fitur 

merek tersebut, konsumen akan mencari manfaat 

tertentu dari solusi produk dan melakukan evaluasi 

terhadap produk tersebut. Evaluasi ini dianggap 

sebagai proses berorientasi kognitif. Maksudnya, 

konsumen dianggap meniali produk secara sangat 

sadar dan rasional hingga mengakibatkan 

ketertarikan untuk mencoba.  

d. Ingin mengetahui produk 

Setelah konsumen memiliki ketertarikan untuk 

mencoba suatu produk, konsumen akan memiliki 

keinginan untuk mengetahui produk tersebut. 

Konsumen akan memandang produk sebagai 

sekumpulan atribut dengan kemampuan yang 

berbeda dalam memberikan manfaat yang 

digunakan untuk memuaskan kebutuhan. 

e. Ingin memiliki produk  

Konsumen akan memberikan perhatian besar 

terhadap atribut yang memberikan manfaat yang 

dicarinya. Lalu akhirnya konsumen akan 

mengambil sikap atau keputusan teerhadap produk 

melalui evaluasi atribut dan membentuk niat untuk 

membeli atau memiliki produk yang disukai. 

 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Beli 

Konsumen 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat beli 

konsumen dalam memilih suatu produk. Menurut 

Assael (2002) terdapat 2 faktor yang mempengaruhi 

minat beli konsumen, yaitu: 

a. Lingkungan 

Adapun lingkungan disekitar dapat mempengaruhi 

minat beli konsumen dalam pemilihan suau produk 

tertentu. 
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b. Stimulus Pemasaran 

Pemasaran berupaya menstimulasikan konsumen 

sehingga dapat menarik minat beli konsumen. 

Dan menurut Abdurachman (2004), terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi minat beli 

kosumen yaitu: 

a. Faktor kualitas 

Kualitas merupakan atribut produk yang 

dipertimbangkan dari segi manfaat fisiknya. 

b. Faktor brand ataau merek 

Brand atau merek merupakan atribut yang 

memberikan manfaat non materi, yaitu kepuasan 

emosional.  

c. Faktor kemasan 

Faktor kemasan merupakan atribut produk 

berupa pembungkus daripada produk utamanya. 

d. Faktor harga 

Pengorbanan riel dan materiel yang diberikan 

oleh konsumen untuk memperoleh atau 

memiliki produk. 

e. Faktor kesediaan barang 

Ketersediaan barang merupakan sejauh mana 

sikap konsumen terhadap ketersediaan produk 

yang ada. 

f. Faktor Acuan 

Faktor acuan merupakan pengaruh dari luar yang 

ikut memberikan rangsangan bagi konsumen dalam 

memilih produk, sehingga dapat pula dipakai 

sebagai media promosi. 

 

B. Media Sosial 

1. Definisi Media Sosial 

Media sosial merupakan sebuah media untuk 

bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online 

yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi 
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tanpa dibatasi ruang dan waktu. Media sosial adalah 

sarana bagi konsumen untuk bebagi informasi teks, 

gambar, video, daa audio dengan satu sama lain dan 

dengan perusahaan maupun sebaliknya. Media sosial 

adalah media yang di desain untuk memudahkan 

interaksi sosial yang bersifat interaktif atau dua arah. 

Media sosial berbasis pada teknologi internet yang 

mengubah pola penyebaran informasi yang sebelimnya 

bersifat satu arahh ke banyak arah. 

Media sosial mampu memenuhi keinginan 

penggunan untuk berinteraksi secara interaktif dan 

berpartisipasi pada apa yang mereka minati. Karena 

luasnya berkomunikasi yang interaktif serta jangkauna 

global yang dimiki media sosial. Maka saat ini banyak 

perusahaan baik nasional maupun internasional 

memanfaatkan media sosial untuk melakukan 

komunikasi pemasaran produk dan jasa yang dijual 

kepada para pelanggan. Adapun unsur-unsur 

fundamental dari media sosial adalah: 

a. Media sosial melibatkan saluran sosial yang 

berada dan saluran online menjadi saluran 

utama. 

b. Media sosial berubah dari waktu ke waktu, 

artinya media sosial selalu mengalami 

perkembangan kearah yang lebih baik 

c. Media sosial adalah media yang partisipatif 

(penonton) dianggap kreatif sehingga dapat 

menerbitkan komentar atau konten sendiri. 

 

2. Jeni-jenis Media Sosial 

Adapun jenis-jenis media sosial berdasarkan desain 

pengguna dan fungsinya yang perlu diketahui sebagai 

praktisi dan sebagai menjalankan starategi marketing di 

dunia maya. Berikut jenis media sosial: 
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a. Layanan Blog 

Blog secara ringkas bisa dipahami sebagai 

jurnal pribadi di internet, untuk berbagai catatan 

atau pandangan penggunanya tentang beragam 

hal. Penggunanya lazim disebut sebagai 

narablog (Blogger) seperti WorsPress dan 

Blogger. Adapun untuk pemasaran, blog bisa 

digunakan dalam kegiatan content marketing, 

seperti business blogging, mengedukasi sasaran 

pasar tentang topik tertentu atau keunggulan 

produk atau jasa yang ditawarkan atau 

memperkuat SEO (search engine optimization) 

atau relasi brand dengan topik tertentu.  

b. Layanan jaringan sosial (Sosial Network) 

Merupakan layanan yang fokus pada 

terbangunnya jejaringan di antara penggunanya 

untuk salingberbagi pesan, informasi, foto, atau 

video. Model relasi antara pengguna yang 

lumrah berbentuk pertemanan dengan cara 

saling add atau connect. Seperti Facebook dan 

Lindkendi. Untuk pemasaran, jaringan sosial 

bisa digunakan sebagai content channel yang 

memuat berbagai bentuk informasi dari brand, 

mulai dari konten edukasi, penawaran promosi, 

informasi event, hingga membuka topik diskusi 

dengan pengguna lain di channel ini. 

c. Layanan Blog Mikro (Microblogging) 

Walaupun kegunaannya serupa, namun jenis 

media ini lebih ringkas, sehingga memengaruhi 

alur interaksinya yang jadi lebih cepat 

dibandingkan blog, contohnya Twitter. Pada 

kegiatan pemasaran, microblogging bisa 

dioptimalkan sebagai channel untuk berinteraksi 

cepat dengan audiens yang disasar, hingga 

berbagai informasi ringkas yang penting 

diketahui konsumen atau pengguna lain di 
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channel terkait. Contohnya, jadi saluran untuk 

menangani keluhan atau pertanyan konsumen 

atau pelanggan. 

d. Layanan Berbagai Media (Media Sharing) 

Jika kita suka menonton YouTube atau 

menndengan soundcloud, keduanya tergolong 

dalam jenis ini yang fokus utamanya memang 

untuk berbagi konten media seperti foto, audio 

atau video. Contohnya Instagram dan Flickr. 

Pemasaran bisa menggunakan jenis ini untuk 

berbagi konten-konten yang kuat secara visual, 

seperti foto produk, kegiatan brand, dll. 

e. Layanan Forum 

Jenis media sosial klasik yang sudah dikenal 

sejak lama. Layanan ini jadi tempat pengguna 

bisa membicarakan hal atau topik spesifik 

dengan pengguna lain di dalam ruang diskusi, 

Contohnya Kaskus dan Quora. Untuk kegiatan 

pemasaran, jenis ini digunakan untuk 

membangun kredibilitas brand terkait topik 

tertentu. Misal, brand terlibat dalam diskusi 

tentang topik yang merupakan segmen atau 

kategori brand tersebut, dan menunjukkan 

keahhlian pada pengguna lain terkait topik 

tersebut. 

f. Layanan Kolaborasi  

Layanan ini memberi kesempatan penggunanya 

untuk berko;aborasi dalam memuat, 

menyunting, atau mengoreksi konten contohnya 

Wikipedia. Pemasaran bisa membangun 

koneksi dengan para kontributor pada layanan 

ini, untuk menyajikan data dan informasi yang 

tepat jika menyangkut brand terkait, khususnya 

jika konten yang tersaji spesifik mengenai 

brand. 
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3. Peran Media Sosial dalam Dunia Bisnis 

Media sosial memiliki peran untuk dunia bisnis 

diantaranya adalah: 

a. Media sosial sebagai cara yang mudah untuk 

mencari tahu lebih banyak tentang 

konsumen 

Untuk pelaku bisnis yang bergerak di industri 

apapun, salah satu kunci kesuksesannya adalah 

dengan mengenal pelanggan lebih dekat. Media 

sosial membuat proses pengenalan ini menjadi 

lebih mudah dibandingkan degan sebelumnya. 

Dengan perangkat pendukung yang ada setiap 

akun media sosial, saat ini diketahui dengan 

terperinci mengenai siapa saja konsumen. 

Dengan target konsumen yang diharapkan akan 

memberikan keuntungan lebih dari investasi 

yang telah dilakukan. 

b. Media sosial membantu pencarian target 

konsumen lebih efektif 

Go-targetting merupakan langkah yang efektif 

bila mengirim pesan kepada target konsumen 

secara spesifik berdasarkan lokasi. Jejaring 

sosial seperti facebook dan twitter memiliki 

perangkat pendukung yang membantu untuk 

menyajikan informasi yang sesuai bagi 

konsumen. 

c. Media sosial membantu menemukan 

konsumen baru dan mempertluas target 

pasar 

Media sosial seperti twitter membantu bisnis 

kecil untuk menemukan konsumen dan mencari 

konsumen yang potensial. Kalau ingin mencari 

konsumen dengan lokasi yang berdekatan 

dengan seluler, pencarian berdasarkan lokasi 

terdekat busa dilakukan dengan twitter. 

Selanjutnya akan menemukan calon konsumen 
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yang bisa dihubungi sehubung dengan promosi 

bisnis. 

d. Media sosial memudahkan konsumen untuk 

memberikan feedback mengenai bisnis anda 

secara langsung 

Media sosial bagi bsnis memberikan anda akses 

dengan feedback positif maupun negatif dari 

konsumen, yang merupakan informasi berharga 

dari sudut pandang konsumen. Contohnya, jika 

akan meluncurkan produk baru dan dibagikan 

melalui media sosial, maka secara instan bisa 

langsung mengetahui pendapat konsumen. Cara 

lain untuk mengetahui perspektif konsumen 

adalah dengan mempelajari bagaimana cara 

mereka menggunakan produk. 

e. Mengembangkan target pasar dan selangkah 

lebih maju dari kompetitor 

Dengan media sosial bisa mendapatkan 

informasi peting daari kompetitor, seingga 

dapat meningkatkan strategi pemasaran. 

Dengan cara ini, bisa menganalisis teknik apa 

saja yang digunakan oleh kompetitor dan 

melakukan hal yang lebih baik yang mereka 

lakukan. 

f. Media sosial dapat membantu meningkatkan 

pengunjung website dan ranking search 

engine 

Keuntungan terbesar dari media sosial bagi 

pelaku bisnis adalah meningkatkan jumlah 

pengunjung website. Namun tidak hanya 

kunjungan yang bisa didapatkan. Apabila 

informasi yang mereka temukan pada website 

menjaddi bermanfaat, mereka akan melakukan 

share di media sosial. Meskipun tidak signifikan 

tetapi media sosial juga memberikan sinyal 
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positif kepada search engine, sehingga 

meningkatkan rangking website. 

g. Membagikan informasi lebih cepat dengan 

media sosial 

Proses pemasaran sebelumnya mengalami 

kendala untuk menyajikan informasi kepada 

konsumen dalam waktu yang singkat. Dengan 

adanya media sosial, penyampaian informasi 

kepada konsumen menjadi lebih mudah dan 

cepat. Ketika akan menggunakan media sosial 

untuk bisnis, cukup klik tombol share pada 

setiap sosial media yang digunakan. 

h. Media sosial membantu menghasilkan daftar 

calon konsumen baru 

Media sosial mampu menjangkau siapaapun 

yang menggunakannya, erlepas apakah itu 

valon konsumen ataupun bisnis lain yang juga 

membutuhkan jasa atau produk bisnis. 

i. Lebih dekat dengan konsumen melalui 

media sosial 

Media sosial merupakan sarana yang sesuai 

untuk menciptakan hubungan dengan 

konsumen. Contohnya, media sosial membantu 

bisnis agen perjalan wisata untuk 

berkomunikasi dengan wisatawan. Hubungan 

dengan konsumen dibangun sebelum, pada saat, 

dan setelah konsumen menggunakan jasa 

mereka. Komunikasi semacam ini sangat 

memungkinkan dilakukan melalui media sosial 

dibanding hanya melalui pemasaran 

konvensional. 

j. Media sosial meningkatkan brand awareness 

dan promosi dengan biaya yang minim 

Media sosial membangun bisnis untuk 

meningkatkan brand  awareness dengan biaya 

yang bisa dikatakan hampir tidak ada. Biaya 
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yang sangat diperlukan untuk hal ini adlah 

waktu, membangun brand dengan media sosial 

setidaknya membutukan proses dan waktu. 

 

C. Instagram 

Instagram biasanya juga disebut IG atau Insta yang 

meruoakan aplikasi berbagi foto maupun video yang 

memungkinkan pengguna mengambil foto, video, 

menggunakan filter digital, dan membagikannya ke berbagai 

layanan jejaring sosial, termasuk instagram sendiri.
30

 Satu 

filter yang unik di instagram adalah memotong foto menjadi 

bentuk persegi, sehingga terlihat seperti hasil kamera kodak 

instamatic dan polaroid. Instagram dapat digunakan di 

iPhone, iPad atau iPod Touch versi terbaru. Pengertian 

instagram dari keseluruhan fungsi aplikasi ini. Kata insta 

berasal dari kata instan, seperti kamera polaroid yang pada 

masanya lebih dikenal dengan sebutan foto instan. 

Instagram juga dapat menampilkan foto-foto instan, seperti 

polaroid didalam tampilannya. Sedangkan kata gram berasal 

dari kata telegram yang cara kerjanya untuk mengirimkan 

informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama halnya 

dengan instagram yang dapat mengunggah foto dengan 

menggunakan jaringan internet, sehingga informasi yang 

ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat. Oleh karena 

itulah instagram merupakan gabungan dari instan dan 

telegram. 

Instagram diciptakan oleh perusahaan Burbn, Inc, 

yang berdiri pada tahun 2010, perusahaan teknologi startup 

yang hanya berfokus kepada pengembangan aplikasi untuk 

telepon genggam. Pada awalnya Burn, Inc, sendiri 

mempunyai fokus yang terlalu banyak didalam HTML5 

peranti bergerak, namun kedua CEO, Kevin Systrom dan 

Mike Krieger memutuskan untuk lebih fokus pada satu hal 

saja. Setelah satu minggu mereka mencoba untuk 

                                                             
30 Frommer, Dan (1 November 2010). "Here's How To Use 

Instagram". Business Insider. Diakses tanggal 20 Mei 2011. 

http://www.businessinsider.com/instagram-2010-11
http://www.businessinsider.com/instagram-2010-11
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membuatsebuah ide yang bagus, pada akhirnya mereka 

membuat sebuah versi pertama dari Burn, namun di 

dalamnya masih ada beberapa hal yang belum sempurna. 

Burbn yang sudah final, aplikasinya sudah bisa digunakan 

iPhone yang isinya terlalu banyak fitr-fitur. Meskipun kedua 

CEO sulit untuk mengurangi fitur-fitur yang ada dan 

memulai lagi dari awal, namun akhirnya mereka hanya 

memfokuskan pada bagian foto, komentar, dan juga 

kemampuan menyukai sebuah foto.
31

 Dimulai dari satu juta 

pengguna bulanan, aplikasi berbagi foto dengan 100 juta 

foto yang diunggah pada juli 2011 dan 10 juta Pengguna 

pada september 2011. Pada april 2012, perusahaan 

mengumumkan partisipasi 30 juta pengguna. Pada bulan 

yang sama, Facebook mencaat pertumbuhan instagram dan 

membeli aplikasi tersebut sebesar US$ 1 Milyar, dan 

tercatat setelah akuisisi oleh facebook pada 10 April 2012 

pengguna instagram semakin diminati, tercatat 150 juta 

pengguna sampai akhir tahun 2013.  

Setelah instagram menjadi bagian dari facebook, hal 

ini memungkinkan teman facebook kita mengikuti akun 

instagram kita. Semakin populer instagram sebagai aplikasi 

yang digunakan untuk membagikan foto membuat banyak 

pengguna yang terjun ke bisnis online turut 

mempromosikan produk-produknya lewat instagram. 

Instagram merupakan jejaring sosial yang dapat 

dimanfaatkan sebagai media pemasaran. Melalui instagram 

produk atau jasa yang ditawarkan dengan mengupload foto 

atau video singkat, sehingga para calon konsumen dapat 

melihat jenis produk yang diawarkan. Fitur-fitur yang ada di 

instagram sejarang semakin memudahkan para pelaku bisnis 

untuk menawarkan produk atau jasa yang akan dipasarkan. 

1. Fitur-fitur aplikasi instagram 

Berikut merupakan fitur-fitur yang terdapat di 

aplikasi instagram: 

                                                             
31 Via Adrian Aoun (8 Oktober 2010). What is the history of 

Instagram, Quora. Diakses tanggal 25 September 2011 

https://www.quora.com/Instagram/What-is-the-history-of-Instagram/
https://www.quora.com/Instagram/What-is-the-history-of-Instagram/
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a. Pengikut 

Sistem sosial didalam instagram adalah 

dengan menjadi pengikut akun pengguna 

lainnya, atau memiliki pengikut instagram. 

Dengan demikian komunikasi antara sesama 

pengguna instagram sendiri dapat terjalin 

dengan memberikan tanda suka dan juga 

mengomentari foto-foto yang telah diunggah 

oleh pengguna lainnya. Pengikut merupakan 

salah satu unsur yang penting , dan jumlah 

tanda suka dari para pengikut sangatlah 

mempengarui apakah foto tersebut dapat 

menjadi sebuah foto yang populer atau tidak. 

b. Mengunggah foto dan video 

Kegunaan utama instagram adalah sebagi 

wadah untukmengunggah dan berbagi foto dan 

video kepada pengguna lainnya. Foto dan video 

yang ingin diunggah dapat diperoleh melalui 

kamera iDevice ataupun yang ada di album 

iDivice tersebut. Dan ada fitur select multiple, 

yaitu bisa menggabungkan paling banyak 10 

foto menjadi 1 kali unggahan. Fitur ini 

memudahkan pengguna mengunggah lebih dari 

1 foto sekaligus dalam sekali unggahan. 

c. Kamera 

Pengguna kamera melalui Instagram dapat 

langsung menggunakan efek-efek yang ada, 

untuk mengatur pewarnaan dari foto yang 

dikehendaki oleh sang pengguna. Ada juga 

efek kamera tilt-shift yang fungsinya adalah 

untuk memfokuskan sebuah foto pada satu titik 

tertentu. Foto-foto yang diunggah melalui 

instagram tidak memiliki batas tertentu, namun 

instagram memiliki keterbatasan ukuran foto. 

Ukuran yang digunakan adalah dengan rasio 

3:2 atau hanya sebatas benuk kotak saja. Para 
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pengguna instagram hanya dapat mengunggah 

foto dengan format itu saja, atau harus 

menyunting foto tersebut terlebuh dahulu untuk 

menyesuaikan dengan format yang ada. Dan 

setelah para memilih foto untuk diunggah ke 

instagram, maka pengguna akan dibawa ke 

halaman selanjutnya untuk menyunting foto 

tersebut. 

d. Efek foto (filter) 

Filter yang ada dalam instagram juga 

bermacam-macam, sampai versi 

174.0.0.31.132 kurang lebih ada 64 filter yang 

tersedia, filter berfungsi untuk mempertajam 

warna foto sebelum diunggah agar tampak 

lebih menarik. 

e. Caption (Judul Foto) 

Sesudah foto disunting, maka foto akan 

dibawa ke halaman selanjutnya, dan foto akan 

diunggah ke dalam  instgram ataupun ke media 

sosial lainnya. Pada saat akan mengunggah 

pada media sosial, ada beberapa pilihan untuk 

mengunggah ke media sosial yang lain atau 

tidak,  ada bagian untuk menulis caption, 

menambahkan lokasi foto tersebut, dan 

menandai teman. Sebelum mengunggah foto, 

para pengguna dapat memasukkan caption 

untuk foto yang akan diunggah sesuai dengan 

apa yang difikirkan oleh pengguna. 

f. Arroba 

Instagram memiliki fitur yang sama dengan 

Twitter dan Facebook yaitu fitur yang dapat 

digunakan penggunanya untuk menyebut 

pengguna lainnya dengan menambahkan tanda 

arroba (@) dan memasukkan nama akun 

instagram dari pengguna tersebut. Pengguna 

tidak hanya dapat menyebut pengguna lainnya 
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didalam foto, tetapi juga pada bagian komentar 

foto. Pada dasarnya penyinggungan pengguna 

yang lainnya dimaksudkan untuk 

berkomunikasi dengan dengan pengguna yang 

telah disinggung tersebut.
32

 

g. Geotagging 

Setelah pengguna instagram memasukkan 

caption foto tersebut, bagian selanjutnya adalah 

bagian geotag. Bagian ini akan muncul ketika 

para pengguna iDrive tersebut dapat 

mendeteksi lokasi para pengguna instagram 

berada. 

h. Jejaring Sosial 

Para pengguna tidak hanya dapat 

membagikan postingan di instagram saja, 

namun foto tersebut juga dapat dibagikan ke 

media sosial lainnya, seperti Facebook, 

Twitter, dan Tumblr. 

i. Like (Tanda Suka) 

Like pada instagram memiliki fungsi yang 

sama dengan yang disediakan oleh Facebook, 

yaitu sebagai penanda bahwa pengguna yang 

lain menyukai foto atau video yang telah 

diunggah. Durasi waktu dan jumlah suka pada 

sebuah foto atau video di Instagram itulah yang 

dapat menjadi faktor khusus yang 

mempengaruhi foto tersebut terkenal atau 

tidak. 

j. Populer 

Ketika sebuah foto masuk ke halaman 

populer, yang merupakan tempat kumpulan 

foto-foto populer dari seluruh dunia pada saat 

itu. Secara tidak langsung foto tersebut akan 

                                                             
32 Phil Gonzales (31 Januari 2011, Instagram 6.0 (english): How to 

use Hastags in Instagram, Instagramers, Diakses tanggal 25 September 

2011 

http://instagramers.com/destacados/how-to-use-hashtags-in-instagram/
http://instagramers.com/destacados/how-to-use-hashtags-in-instagram/
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menjadi sesuatu hal yang dikel oleh masyarakat 

mancanegara. Sehingga jumlah pengikut juga 

bisa bertambah banyak. 

k. Instagram Stories 

Insta Story adalah cara lain untuk 

memanfaatkan minat pengguna lain dan 

menginspirasi mereka agar mengambil 

tindakan. faktanya, dari 500 juta akun yang 

menggunakan insta story, sepertiga cerita yang 

paling sering dilihat adalah postingan para 

pelaku bisnis, dan satu dari lima cerita 

mendapatkan pesan langsung dari pengguna 

lainnya. 

 

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan 

Instagram Sebagai Media Promosi 

Instagram merupakan salah satu media komunikasi 

pemasaran yang banyak digunakan pada saat ini 

sebagai fakror media promosi dari produk dan jasa 

yang ditawarkan. Sebagaimana teori yang dikemukakan 

oleh Katz, Grevitch, dan haas dengan tipe kebutuhan 

menurut teori Uses and Grafication, yaitu: Kognitif 

(Pengetahuan), Afektif (Pengalaman), Integrasi Personal 

(Personal Identity), Integrasi Sosial (Social Identity), 

dan Pelepasan ketegangan (Entertainment). 

a. Kognitif 

Instagram mampu memenuhi kebituhan 

kognitif dari onlin seller yaitu kebutuhan akan 

pengetahuan. Melalui instagram, online seller 

dan online buyer mendapatkan pengetahuan 

antara lain mengenai bagaimana menjual 

produk mereka secara online di meda sosial 

yang sedang populer, cara berbisnis online, 

penggunaan instagram sebagai media sharing  

lifestyle, dan branding lewat visual. 
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b. Afekif 

 Instagram mampu memenuhi kebutuhan 

afektif, yaitu kebutuhan akan rasa suka, estetis, 

dan pengalaman. Berbisnis menggunakan 

instagram dapat menghasilkan banyak 

pengalaman, baik menyenangkan maupun tidak 

menyenangkan.  

c. Integrasi Personal 

 Instagram memenuhi kebutuhan online 

seller akan integrasi personal. Instagram tidak 

hanya untuk tempat mengupload foto, namun 

juga bisa menaikkan kredilitas, kepercayaan 

diri, dan status. 

d. Integrasi Sosial 

 Instagram sebagai media sosial pada 

dasarnya adalah untuk menghubungkan satu 

sama lain, online selelr merasa dengan 

menggunakan instagram, mereka terhubung 

lebih mudah dengan online buyer. 

e. Pelepasan Ketegangan 

 Instagram memenuhi kebutuhan online 

seller akan pelepasan ketegangan dan hiburan. 

Instagram selain digunakan untuk berbisnis, 

bisa juga digunakan untuk sesuatu yang bersifat 

entertaint (menghibur), dengan cara melihat-

lihat foto yang bagus. Bahkan oramg-orang 

bisa lama membuka instagram guna memenui 

kebutuhan entertaint mereka dengan scrolling 

timeline dan membuka galeri foto-foto. 

 Selain faktor Uses and Gratificatin ada beberapa 

faktor lain,  yaitu kemudahan akses, biaya relatif, 

interaktif komunikatif. 

a. Kemudahan Akses 

 Adapun salah satu pertimbangan dari online 

seller untuk memilih instagram adalah karena 

kemudahan akses yang dimiliki oleh instagram. 
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Instagram merupakan salah satu aplikasi di 

Smertphone yang selalu dibawa setiap saat dan 

setiap waktu, maka dari itu mengakses 

instagram bisa dilakukan dengan mudah dan 

monile. Instagram juga memiliki tampilan yang 

sederhana dan memudahkan untuk belanja, hal 

ini dikarenakan instagram memiliki tampilan 

seperti katalog yang memudahkan online buyer 

untuk mencari, dan inilah yang memudahkan 

produk online seller untuk sampai ke online 

buyer.  

b. Biaya relatif 

 Biaya relatif menjadi salah satu 

pertimbangan online seller untuk memilih 

instagram sebagai media promosi, menurut 

mereka selain karena gratis, promosi di 

instagram lebih efektif dan efesien dari pada 

promosi dengan poster, baliho, radio, maupun 

flyer. Online seller menggunakan instagram 

tidak berbayar, namun online seller bisa 

mempromosikan online shop mereka dengan 

cara seperti membayar akun-akun promote di 

instagram yang khusus untuk mempromosikan 

online shop, meng-endorse artis instagram, dan 

lain sebagainya. 

c. Lifestyle Envy 

 Lifestyle envy merupakan peristiwa dimana 

seseorang membandingkan kehidupan dirinya 

dengan kehidupan orang-orang yang berada di 

dunia maya lewat media sosial, dalam hal ini 

instagram sebagai media sosial menurunkan 

tembok yang memisahkan antara publik figure 

(aktor, artis, musisi, dan lain sebagainya) 

dengan masyarakat, sekarang semua orang bisa 

melihat lebih dekat bagaimana lifestyle dari 

orang yang kaya dan terkenal. Lifestyle envy 
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terjadi karena fot-foto yang diunggah 

memperlihatkan kehidupan-kehidupan middle 

class, atau bahkan upper class, karena tidak 

adanya batas antara masyarakat dengan 

selebritis, maka apapun yang diunggahbisa 

dilihat oleh siapa saja. 

 

3. Cara Menghindari Penipuan di Instagram 

 Adapun beberapa cara untuk menghindari 

penipuan toko online di Instagram agar tidak menjadi 

korban dan menangung resiko yang ditangani untuk 

tidak mudah tergiur dengan hal yang tidak wajar, dan 

sebaiknya kenali terlebih dahulu toko onlinenya. 

a. Sebaiknya menggunakan rekening bersama 

 Rekening bersama adalah layanan rekening 

yang menampung dana transaksi jual beli 

online. Jadi, rekening bersama berfungsi 

sebagai perantara yang menjembatani transaksi 

antara penjual dan pembeli. Banyak penyedia 

rekening bersama terpercaya yang bisa 

ditemukan di google, rekening bersama 

menjadi solusi terbaik yang dapat digunakan 

saat akan berbelanja online lewat Instagram.  

Memang terkesan ribet, namun aka membuat 

kita terjaga dari penipuan karena kebanyakan 

toko online penipu menolak untuk 

menggunakan jasa rekening bersama. Ketika 

toko online menolak untuk menggunakan 

rekening bersama, maka dapat dipastikan toko 

tersebut merupakan toko palsu atau penipuan 

yang mencoba menawarkan harga murah untuk 

mengelabui calon korban demi meraih 

keuntungan. 

b. Perhatikan Profil, Bio dan Feed Instagram 

 Akun penipu yang bisa kamu lihat dengan 

mudah yaitu melalui foto profil, dan feednya 
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yang terkesan kutrang niat atau tidak rapih. 

Biasanya foto profil atau feednya 

menggunakan foto dengan resolusi rendah 

bahkan pecah, aatau justru hasil screenshot dari 

layar smartphone. Pada kolom biodatanya 

hanya menyantumkan nomor ponsel dan bank 

tujuan pembayaran atau alamat lokasi yang 

tidak jelas. Dan biasanya akun penipu tidak 

memiliki testimoni di feed instagram, 

jikalaupun ada biasanya testimoninya tidak 

meyakinkan. 

c.  Jangan Tergiur dengan Harga Murah 

 Penipuan di Instagram biasanya 

menggunakan modus jualan barang murah, 

jualan barang dengan diskon besar-besaran dan 

sebagainya yang tidak wajar. kita perlu 

waspada dan curiga ketika menemukan toko 

online yang menjual harga murah, apalagi 

kalau bilang jika barang terbatas. Bisa 

dipastikan 90% itu merupakan akun penipuan 

di Instagram. 

d. Banyak Followers Fiktif dan Jumlah Like 

yang Sedikit 

 Akun palsu yang memiliki jumlah followers 

tinggi sangat banyak, namun anehnya jumlah 

like pada foto barang jualan mereka sangat 

sedikit dan tidak sesuai dengan jumlah 

followersnya. Dak ketika mendapati hak ini, 

sebaiknya coba dicek terlebih dahulu akun-

akun yang menjadi followers di akun online 

shop tersebut apakah followers mereka 

kebanyakan merupakan akun asli atau akun 

fiktif alias bot.  
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e. Kolom Komentar Tidak Aktif atau banyak 

Komentar palsu 

 Ada beberapa online shop yang mematikan 

komentar agar konsumen tidak bertanya 

mengenai infornasi barang melalui hal tersebut. 

Meski umum, namun hal ini perlu kamu 

perhatikan karena akun penipu biasanya juga 

melakukan hal yang sama untuk menutupi jejak 

mereka. ketika kolom komentar aktif sebaiknya 

perhatikan perhatikan juga isi komentarnya. 

Jika tidak ada komentar didalamnya, bisa jadi 

sang pemilik akun telah menghapus komentar-

komentar dari para korban penipuan. 

f. Pastikan Akun Online Shop Memiliki Link 

Marketplace 

 Pastikan akun online shop yang dipilih 

memiliki link marketplace sebagai opsi belanja 

yang lebih aman. Meski berjualan di Instagram, 

pelaku usaha yang terpercaya biasanya akan 

tetap menggunakan link marketplace untuk 

memastikan para konsumen yakin untuk 

berbelanja di akun mereka. Sistem pembayaran 

di marketplace yang menggunakan rekening 

bersama memastikan kalau uang yang kamu 

bayarkan baru akan diterima pedagang, apabila 

baranng yang dibeli sudah diterima dan 

sebaliknya. 

 

D. Bisnis Dalam Pandangan Islam 

Bisnis menurut islam adalah suatu yang dihalalkan 

banhkan sangat dianjurkan oleh islam. Bisnis bahkan 

dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Rasulullah di zaman 

dahulu. Sangat banyak sekali sahabt-sahabat Nabi yang 

merupakan para pembisnis dan dari hartanya tersebut dapat 

memberikan manfaat yang sangat besar bagi perkembangan 

islam. Islam memperbolehkan bisnis asalkan bukan hal hal 
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yang mengarah kepada riba, judi, penyediaan produk atau 

layanan yang mengandung barang-barang haram. Untuk itu 

di balik bisnis menurut islam yang dihalalkan ini tentu saja 

ada etika dan manfaat yang dapat diperoleh. Berikut adalah 

penjelasan mengenai Etika dan Manfaat dari Bisnis menurut 

Islam. 

Orientasi bisnis menurut islam sejatinya tidak 

bertentangan dengan Tujuan Penciptaan Manusia, Proses 

Penciptaan Manusia , Hakikat Penciptaan Manusia , Konsep 

Manusia dalam Islam, dan Hakikat Manusia Menurut 

Islam sesuai dengan fungsi agama . Tentu saja bisnis islam 

juga berorientasi pada Keuntungan Penjual dan Pembeli, 

Kemasalahatan Masyarakat, Terperdayakannya social, 

Hilangnya pengangguran dan bertambahnya lahan 

pekerjaan, dan Mengoptimalkan sumber daya alam yang 

telah Allah berikan. 

Orientasi dari bisnis islam bukan hanya sekedar 

menguntungkan satu orang saja apalagi pihak yang memiliki 

bisnis melainkan kepada orang-orang lain yang juga terlbat 

dalam bisnis baik secara langsung atau tidak. Tentu saja 

bisnis islam harus sesuai dengan prinsip dalam Transaksi 

Ekonomi dalam Islam, Ekonomi Dalam Islam, dan Hukum 

Ekonomi Syariah Menurut Islam. Islam pun mengharapkan 

agar bisnis ang dilakukan oleh seorang muslim tidak hanya 

memiliki keuntungan untuk diri sendiri melainkan juga 

dapat memberikan manfaat yang banyak kepada banyak 

orang. Hal ini sesuai dengan prinsip islam yang rahmatan lil 

alamin. 

Bisnis islam tentu saja mengedapankan kepada 

keadilan dan kompetisi yang fair. Bisnis islam bukanlah hal 

yang sekedar mendapatkan keuntungan namun juga 

mengedepankan nilai-nilai yang dimiliki oleh syariah.  

 

 

 

 

https://dalamislam.com/landasan-agama/fiqih/pengertian-riba
https://dalamislam.com/dasar-islam/tujuan-penciptaan-manusia
https://dalamislam.com/info-islami/proses-penciptaan-manusia
https://dalamislam.com/info-islami/proses-penciptaan-manusia
https://dalamislam.com/dasar-islam/hakikat-penciptaan-manusia
https://dalamislam.com/info-islami/konsep-manusia-dalam-islam
https://dalamislam.com/info-islami/konsep-manusia-dalam-islam
https://dalamislam.com/info-islami/hakikat-manusia-menurut-islam
https://dalamislam.com/info-islami/hakikat-manusia-menurut-islam
https://dalamislam.com/dasar-islam/fungsi-agama
https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/transaksi-ekonomi-dalam-islam
https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/transaksi-ekonomi-dalam-islam
https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/ekonomi-dalam-islam
https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-ekonomi-syariah
https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-ekonomi-syariah
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1. Menjauhi Hal Yang Samar 

Dalam berbisnis menurut islam, maka 

manusia harus menghindari hal-hal yang samar. 

Hal samar ini adalah hal yang masih belum 

jelas kelak ketika di jual. Misalnya saja 

membeli buah yang masih dalam pohon. 

Padahal bisa jadi buah tersebut belum jelas 

beratnya, rasanya, dan hasil akhirnya. Untuk 

itu, hal-hal yang samar dan berdampak kepada 

konflik atau kerugian di kemudian hari 

hendaknya dijauhi. 

2. Menghindari Judi 

Judi adalah hal yang jelas diharamkan oleh 

Allah. Judi juga dapat berakibat kepada 

terkurasnya harta dan kerugian yang besar. 

Dalam judi juga dipertaruhkan hal-hal yang 

tidak jelas dan juga tidak ada usaha untuk 

mengoptimalkan lahan dan modal alam yang 

Allah titipkan. Jika banyak yang berjudi justru 

tidak akan ada kemajuan ekonomi karena harta 

yang digunakan adalah harta yang berputar itu-

itu saja. 

3. Menghindari Penindasan 

Penindasan berarti membuat seorang 

menjadi lemah dan tidak berdaya. Bisnis yang 

kita lakukan tentu saja tidak boleh membuat 

seseorang menjadi tertindas. Bisnis yang kita 

lakukan haruslah dapat memberikan manfaat 

yang besar bukan malah menjadikan orang 

semakin miskin dan lemah atau berdampak 

buruk kepada sekitar kita. Islam mengajarkan 

manusia harus dapat memberikan rahmat bagi 

semesta alam, bukan justru merusaknya atau 

membuatnya menjadi lemah. 
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