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ABSTRAK
Kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan daya
tahan tubuh di tengah maraknya pandemi Covid-19 menjadi sebuah
keharusan disetiap masyarakat. Hal ini tentunya berkaitan dengan
kesadaran akan produk ramah lingkungan yang semaakin marak di
promosikan pada media social. Salah satu solusi yang dilakukan
adalah dengan mengkonsumsi obat-obatan tradisional seperti jamu.
Jamu merupakan warisan leluhur yang dipercaya secara empiris
memiliki manfaat dan kegunaan untuk meningkatkan imunitas tubuh.
Akan tetapi masih banyak generasi muda yang kurang kesadaran akan
manfaat jamu itu sendiri. Oleh karena itu penelitian ini ingin
mengetahui, apakah health awareness, green product dan social media
advertising berpengaruh pada minat beli jamu pada generasi Y dan
generasi Z di provinsi lampung. Dan bagaimana health awareness,
green product, social media advertising dan minat beli dalam
perspektif bisnis islam.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian
dilakukan pada konsumen jamu di Provinsi Lampung khususnya pada
generasi Y dan generasi Z, dengan sampel penelitian berjumlah 100
responden dan menggunakan teknik nonprobability sampling yaitu
sampling purposive.Pengumpulan data melalui kuisioner. Metode
analisis pada penelitian ini menggunakan partial least squares
structural equation modeling (PLS-SEM) dengan software SmartPLS3
untuk pengolahan data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis didukung,
yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan antara health awareness
(X1), green product (X2) dan Social media advertising (X3) terhadap
minat beli (Y) jamu pada generasi Y dan Z provinsi Lampung. Health
awareness, green product dan social media advertising pada konsumen
jamu di provinsi Lampung dalam perspektif bisnis syariah sebagian
besar konsumen telah sesui dengan syariat islam. Hal ini dibuktikan
bahwa masyarakat sudah menjaga kesehatannya dan menjaga
lingkungan. Kemudian pada penggunaan iklan sudah sesuai dengan
sifat nabi yaitu Siddiq, amanah dan tabligh. Dan dalam etika
berkonsumsi tidak berlebih-lebihan.
Kata Kunci :Health Awareness, Green Product, Social Media
Advertising, Minat Beli
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ABSTRACT
Awareness of the importance of maintaining health and
endurance in the midst of the Covid-19 pandemic is a must for every
community. This is of course related to the awareness of
environmentally friendly product that are increasingly being
promoted on social media. One solution is to take traditional
medicines such as herbal medicine. Herbal medicine is an ancestral
heritage that is believed to have empirical benefits and uses to
increase body immunity. However, there are still manya young people
who are benefits to of herbal medicine itself. Therefore this research
wants to know, do health awareness, green products and social media
advertising affect the interest in buying herbal medicine in generation
Y and generation Z in Lampung province? And how about health
awareness, green products, social media advertising and buying
interest in an Islamic business perspective.
This study uses a quantitative approach. The research was
conducted on herbal medicine consumers in Lampung Province,
especially in generation Y and generation Z. The research sample was
100 respondents using a non-probability sampling technique, namely
purposive sampling. Data collection through questionnaires. The
analysis method in this study uses partial least squares structural
equation modeling (PLS-SEM) with SmartPLS3 software for data
processing.
The results showed that the hypothesis was supported, namely
that there was a positive and significant effect between health
awareness (X1),green product (X2) and Social media advertising (X3)
for buying interest (Y) for herbal medicine in generations Y and Z of
Lampung province. Health awareness, green products and social
media advertising to herbal medicine consumers in Lampung province
in the perspective of sharia business, most consumers are in
accordance with Islamic law. This is supported by the results of a
questionnaire on 100 respondents, most of whom chose a score of 4
and 5 with predetermined indicators. Buying interest in herbal
medicine consumers in Lampung province from a sharia business
perspective, most consumers are in accordance with Islamic law. This
is proven that people have taken care of their health and protect their
environment. Then the use of advertising is in accordance with the
nature of the prophet namely siddiq, amanah and tabligh. And in the
ethics of consuming not excessive.
Keyword:Health Awareness, Green Product, Social Media
Advertising,Buying Interest
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MOTTO

ۗ ف َويَ ْنهَىْ نَ ع َِه ْال ُم ْن َك ِر
ِ َْو ْلتَ ُك ْه ِّم ْن ُك ْم اُ َّمةٌ يَّ ْد ُعىْ نَ اِلَى ْالخَ ي ِْر َويَأْ ُمرُوْ نَ بِ ْال َم ْعرُو
ٰۤ
ََواُول ِىكَ هُ ُم ْال ُم ْفلِحُىْ ن

”Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari
yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung."
(QS. Ali Imran: 104)
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih
lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini
untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca maka adanya
penegasan judul. Oleh karena itu, untuk menghindari
kesalahan tersebut disini diperlukan adanya pembatas
terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Dalam memperoleh
gambaran jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul dari
skripsi ini yaitu: "Pengaruh Health Awarness , Green
Product dan Social Media Advertising Terhadap Minat Beli
Jamu Di Masa Covid-19 Dalam Perspektif Bisnis Islam
(Studi pada generasi Y dan Z Masyarakat Lampung)
Adapun beberapa istilah yang penulis perlu uraikan sebagai
berikut :
1. Health Awarness
Health Awarness atau kesadaran kesehatan menurut
Michaelidou and Hassan (2008) adalah suatu kepedulian
dan perhatian untuk menjadi lebih baik dan termotivasi
untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan dan
meningkatkan kualitas hidup dengan cara menerapkan
pola hidup sehat.1
2. Green Product
Menurut Albino, Balice dan Dangelico (2009) dalam
Durif et al., (2010), green product merupakan produk
yang dirancang untuk meminimalkan dampak lingkungan
selama siklus hidup produk tersebut, secara khusus
penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbarui
1

Michaelidou, N., & Hassan, L. M. (2008). The Role of Health
Consciousness, Food Safety Concern and Ethical Identity on Attitudes and Intention
Towards Organic Food. International Journal of Consumer Studies, 32(2), 163170.ogor: Gralia Indonesia.

1

2
diminimalkan, bahan beracun dihindari dan penggunaan
sumber daya yang dapat diperbarui sesuai dengan tingkat
keperluan.2
3. Social Media
Definisi social media menurut Nasrullah (2015)
adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna
merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja
sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan
membentuk ikatan sosial secara virtual.3
4. Advertising
Menurut Moriarty (2009) advertising adalah
komunikasi pemasaran yang merupakan istilah umum
yang mengacu kepada semua bentuk tehnik komunikasi
yang digunakan pemasar untuk menjangkau konsumennya
dan menyampaikan pesannya.4
5. Social Media Advertising
Pengertian dari social media advertising menurut Ario et
al., (2016) yaitu sebuah upaya yang dilakukan pemasar
dalam menyampaikan pesan (ide, gagasan, nilai) kepada
konsumen dengan berperan langsung dalam ikatan sosial
masyarakat pada medium internet, sehingga dapat
berinteraksi, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan
calon konsumen sasaran dan secara aktif mempromosikan
produk atau jasa.5

2

Durif, et al.,. 2010. In Search of a Green Product Definition. Innovative
Marketing 6(1): 25-33.
3
Nasrullah, Rulli. 2015. Media Sosial.Bandung:Simbiosa Rekatama Media
4
Moriarty, Sandra, Nancy Mitchell, dan William Wells. 2009. Advertising.
Diterjemahkan oleh Tribowo B.S. 2011. Edisi 8. Jakarta: Kencana
5
Ario Prakoso, zainul Arifin dan Sunarti. 2016. Pengaruh Social Media
Advertising Terhadap Word of Mouth Dan Dampaknya Pada Keputusan
Pembelian.JAB. Vol. 41 No.1 Desember 2016
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6. Minat beli
Minat beli adalah keinginan konsumen untuk melakukan
tindakan pembelian baik di masa sekarang maupun di
masa yang akan datang berdasarkan rasa suka dan rasa
ketertarikan pada suatu hal (Roby dan Andjarwati: 2020).6
7. Bisnis Islam
Bisnis Islami yaitu serangkaian aktivitas bisnis dalam
berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah
kepemilikan hartanya termasuk profit, namun dibatasi
dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya
karena aturan halal dan haram (Yusanto dan
Widjajakusuma, 2002).7
B. Latar Belakang Masalah
Di masa ini seluruh dunia termasuk Indonesia sedang
di hadapkan dengan pandemi virus Covid-19 atau lebih
dikenal dengan virus corona. Semua virus, termasuk SARSCoV-2, virus yang menyebabkan COVID-19, berubah seiring
berjalannya waktu yang berakibat munculnya virus varian
baru. Sampai saat ini, terdapat empat varian virus corona yang
dikategorikan sebagai varian baru dan telah terdeteksi di
Indonesia, Salah satunya adalah varian Delta.Indonesia
termasuk negara yang berpotensi besar untuk perkembangan
pathogen virus corona. Oleh karena itu pemerintah mengajak
masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan, di lansir dari
dinkes bantulkab.go.id “masyarakat selalu diperingatkan oleh
pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan karena hal ini
menjadi kebutuhan kita semua.”8 Kemudian dilansir dari CNN
Indonesia “Pemerintah mengajak seluruh masyarakat, tak
terkecuali yang memiliki komorbid, untuk selalu menjaga
6

Mahbub Alfa roby dan Anik Lestari Andjarwati, Pengaruh Green Product
Pada Minyak Goreng Ecoplanet Terhadap Minat Beli Konsumen, Jurnal Ilmu
Manajemen Volume 2 Nomor 4 Oktober 2014
7
M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma, Menggagas Bisnis
Islami, Gema Insani Press, Jakarta, 2002
8
https://dinkes.bantulkab.go.id/berita/1177-pentingnya-menjaga-pola-hidupsehat-selama-masa-pandemi

4
gaya hidup sehat.Selain itu masyarakat diminta juga disiplin
mengenakan masker, melengkapi vaksinasi dan menerapkan
protokol kesehatan. Berdasarkan data Covid19.go.id, per
Jumat (10/9), dari total kasus meninggal karena Covid-19 di
Indonesia, terdapat 9,8 persen pasien yang memiliki diabetes
melitus, 9,4 persen memiliki hipertensi, dan 4,6 persen
memiliki penyakit jantung. Penyakit-penyakit ini termasuk
dalam kategori komorbid atau penyakit penyerta yang bisa
bertambah parah saat terinfeksi Covid-19.”9 Akan tetapi dari
Tempo.co Jakarta - Pandemi COVID-19 meningkatkan
kesadaran masyarakat untuk berolahraga dan menerapkan
gaya hidup sehat. Begitu hasil survei Asia Pacific Health
Inertia Survey 2021.Sebanyak 75 persen konsumen di
Indonesia mengatakan selama pandemi mulai mengonsumsi
makanan yang lebih sehat.10 Adanya pendemi ini
mengakibatkan perubahan perilaku masyarakat Indonesia,
dilansir oleh Alodokter.com pada Mei 2020 “banyak perilaku
baru yang muncul di tengah masyarakat sepeti tindakan
sederhana mencuci tangan, etika bersin, mengkonsumsi
makanan sehat, dan mengkonsumsi suplement untuk
meningakatkan imun tubuh”. Suplement NVNM adalah herbal
dan suplement nonvitamin lainnya yang berguna untuk
meningkatkan daya tahan tubuh dan tidak memiliki efek
samping jika di konsumsi dalam jangka panjang.Menurut
BPOM di Indonesia terdapat tiga kategori produk herbal, yaitu
fitofarmaka, obat herbal standar dan jamu herbal.Sedangkan
jamu herbal merupakan bahan atau ramuan bahan yang
berasal dari alam yang secara turun temurun telah di gunakan
untuk kesehatan.
Dilansir dari pom.go.id Selama masa pandemi
COVID-19, kebutuhan akan jamu melonjak seiring dengan
kesadaran masyarakat akan pentingnya meningkatkan
imunitas tubuh. Peningkatan permintaan jamu ini menjadi
9

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210910181434-25692685/pemerintah-ajak-hidup-sehat-cegah-risiko-akibat-komorbid
10
https://gaya.tempo.co/read/1521121/kesadaran-gaya-hidup-sehat-naikselama-pandemi-cek-alasannya
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peluang untuk pengembangan produk herbal/jamu Indonesia
yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, label, dan
iklan.Berikut salah satu tanggung jawab Badan POM untuk
mengawal pengembangan produk herbal berkualitas di era
pandemi.11Dilansir dari Bisnis.com “selain meningkatkan
kesehatan, meminum jamu juga menjaga warisan budaya asli
Indonesia. Sayangnya, banyak generasi muda yang belum
terbiasa meminum jamu.Marketing Manager PT Jamu Air
Mancur Damayanti mengatakan perusahaan berusaha
meningkatkan awareness tentang jamu sekaligus mengajak
generasi milenial atau kalangan muda mengkonsumsi jamu.”12
Kemudian dilansir dari Sindonews.com “konsumsi jamu
masih didominasi oleh kalangan usia senior, dan konsumsi
jamu masih kalah dari konsumsi kopi.Rasanya pahit,
aromanya kurang sedap, dan penyajian yang kurang praktis
menjadi alasan mengapa jamu kurang diminati kalangan
muda.”13 Oleh karena itu sekarang ini jamu diubah menjadi
lebih modern agar semakin banyak diminati oleh kaum
muda.Seperti dilansir dari Antaranews.com “Mustika Ratu,
menggalakkan minum jamu asli Indonesia sebagai gaya hidup
atau lifestyle di kalangan kaum muda atau milenial. Bahkan
dunia usaha dituntut selalu kreatif mengikut-sertakan generasi
milenial dan Gen Z ikut berpartisipasi menggalakkan industri
jamu di Indonesia dan membuat ngejamu sebagai gaya hidup
yang keren dan sehat. Untuk industri aktif berpartisipasi
meningkatkan kesehatan dan imunitas masyarakat dengan
salah satunya menggalakkan minum jamu asli Indonesia
sebagai lifestyle."14

11
https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/19178/Demand-TinggiSelama-Pandemi--Badan-POM-Kawal-Pengembangan-Obat-Herbal-Berkualitas.html
12
https://m.bisnis.com/amp/read/20210704/106/1413510/air-mancur-ajakmilenial-minum-jamu-begini-caranya
13
https://ekbis.sindonews.com/read/472934/39/gandeng-karen-nijsen-airmancur-ajak-milenial-minum-jamu-1625252876
14
https://m.antaranews.com/berita/1747137/mustika-ratu-ajak-kaummilenial-minum-jamu-sebagai-gaya-hidup
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Jamu adalah obat herbal tradisional Indonesia yang
telah dipraktekkan oleh nenek moyang selama berabad-abad
di masyarakat Indonesia untuk menjaga kesehatan dan
mengobati berbagai macam penyakit (Kusumo et al., 2020).15
Harga yang murah dan bahan baku yang mudah ditemukan
menjadi salah satu parameter utama masyarakat memilih
jamu. Sampai saat ini, kebiasaan konsumsi jamu masih
dilestarikan karena diyakini aman, tidak menimbulkan efek
samping yang serius bila dibandingkan dengan obat kimia.
Pada tahun 2010, dilaporkan bahwa penduduk Indonesia yang
pernah mengkonsumsi jamu lebih dari 50%. Sebesar 95,60%
penduduk Indonesia yang mengkonsumsi jamu merasakan
adanya manfaat terhadap tubuh (Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan, 2010). Namun demikian,
keberadaan dan kebiasaan konsumsi jamu di Indonesia juga
mengalami pasang surut. Brand image kalangan muda tentang
jamu sebagai minuman pahit dan kuno yang ditujukan untuk
orang tua membuat jamu semakin ditinggalkan (Kusuma et al
2020).Selain itu aromanya kurang sedap, dan penyajian yang
kurang praktis menjadi alasan mengapa jamu kurang diminati
kalangan muda. Dilansir dari ubaya.ac.id saat ini kita harus
bisa mencari tahu bagaimana jamu bisa dinikmati oleh anakanak muda.16 Indonesia mempunyai banyak rempah-rempah
dan spesies tanaman, jadi sayang sekali kalau tidak
diperjuangkan terutama di generasi baru. Sedangkan pada
kalangan dewasa disebabkan beberapa faktor seperti
efektivitas jamu lebih lama dibandingkan obat kimia, isu
maraknya penambahan BKO (Bahan Kimia Obat) dalam jamu
dan efek negatif penggunaan jamu pada organ tubuh.Beberapa
faktor tersebut menyebabkan penurunan kepercayaan dan

15
Adristy Ratna Kusumo, Farrel Yumna Wiyoga, Haekal Putra Perdana,
Izzatidiva Khairunnisa, Raihan Ibadurrohman Suhandi, Shinta Sunja Prastika. 2020.
Jamu Tradisional Indonesia: Tingkatkan Imunitas Tubuh Secara Alami Selama
Pandemi. Jurnal Layanan Masyarakat, Vol 4 No 2 Tahun 2020
16
https://ubaya.ac.id/2018/content/news_detail/3049/Populerkan-Jamu-PadaGenerasi-Milenial.html
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minat konsumsi jamu oleh masyarakat di Indonesia
(Harmanto and Subroto, 2007 dalam Kusuma et al., 2020).17
Dipenelitian sebelumnya telah dilakukan observasi
kepada 30 generasi milenial dan 30 generasi X, sebanyak 22
orang generasi X memilih jamu dan sebanyak 14 orang dari
generasi Y menerima jamu, selebihnya sebanyak 24 dari
generasi X dan generasi Y menolak jamu. Kesadaran pada
kaum milenial mungkin berbeda dengan generasi X, terutama
yang berkaitan dengan cara pandang dalam pola konsumsi
makanan. Sehingga perlu adanya metode pendekatan dalam
menyampaikan pengetahuan tentang pentingnya kesehatan
khususnya pada pola konsumsi makanan yang alami dan
sehat. Dari data observasi berasal dari 30 responden generasi
milenial dimana 47% dari mereka memilih jamu dan 53% dari
mereka menolak jamu, hal tersebut dapat menjelaskan bahwa
generasi milenial, tidak terlalu tertarik dengan jamu herbal
tradisional dengan berbagai alasan. Namun hampir setengah
dari responden yang memilih produk jamu herbal tradisional
karena mereka tau manfaat apa yang akan mereka dapatkan
jika mereka mengkonsumsinya. Hal ini menandakan bahwa
generasi milenial mulai terbuka terhadap produk jamu herbal
tradisional yang menimbulkan minat beli terhadap produk
jamu herbal tradisional hal ini dapat dilihat dari hasil
observasi yang menunjukan bahwa 43% dari responden
memilih produk jamu herbal tradisional (Muslihati dan
Trifiyanto: 2021).18 Oleh karena itu penulis ingin mencoba
meneliti apakah generasi Z yang hidup di zaman serba instan
ini memiliki cara pandang yang positif mengenai jamu. Hal
ini juga merupakan saran dari Muslihati dan Trifiyanto untuk
melakukan penelitian pada objek yang berbeda kemungkinan
17

Tiara Mega Kusuma, Endaryanti Wulandari, Taufik Widiyanto, Diah
Kartika, 2020 "Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap terhadap Kebiasaan
Konsumsi Jamu pada Mayarakat Magelang Tahun 2019" Jurnal Farmasi Indonesia
18

Rokhi Putri Muslihati dan Kabul Trifiyanto. 2021. Pengaruh Health
Awarness , Green Product dan Perceived Quality Terhadap Minat Beli. Jurnal Ilmiah
Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi
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hasil dalam penelitian ini akan berbeda terhadap minat beli
jamu dari generasi ke generasi. Minat beli menurut Killer dan
Taylor (1995) dalam Dwityanti (2008), minat beli merupakan
tahap kecenderungan responden untuk bertindak sebelum
keputusan pembelian benar-benar dilaksanakan.19
Tabel 1.1
Jumlah Generasi Y dan Z Provinsi Lampung 2020
Kelompok
Laki-laki
Perempuan
Laki-laki dan
Umur
perempuan
10-14
393.672
372.308
765.980
15-19
365.010
341.559
706.569
20-24
351.469
324.587
676.056
25-29
337.103
315.464
652.567
30-34
333.901
314.388
648.289
35-39
326.851
316.071
642.922
Sumber data: lampung.bps.go.id
Dari tabel diatas dapat terlihat jumlah generasi
milenial dan generasi Z yang ada di Provinsi Lampung.
Generasi menurut Mannnheim terbagi menjadi beberapa
kelompok setelah terjadinya perang dunia ke II dimulai dari
Baby Boomer (1946-1964), Generasi X (1965-1980),
Generasi Y atau Millenial (1981-1994) dan Generasi Z (19952010), dan Generasi Alpha (setelah 2011) (Mannheim, 1952
dalam Rembulan dan Firmansyah, 2020).20 Hal ini berarti
pada tahun 2020, generasi milenial akan berada di rentang
umur 25-40 tahun. Sedangkan untuk generasi Z pada tahun
2020 akan berada di rentang usia 9-24 tahun.
Selama berlangsungnya pandemi ini membuat tingkat
kesadaran kesehatan masyarakat Indonesia meningkat. Hal
19

E. Dwiyanti. (2008). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli
Konsumen Terhadap Layanan Internet Banking Mandiri. Tesis. Program Megister
Manajemen Pascasarjana Universitas Diponegoro.
20
Nada Diva Rizki Rembulan, Egi Arvian Firmansyah, 2020Perilaku
Konsumen Muslim Generasi-Z Dalam Pengadopsian Dompet Digital, Valid Jurnal
Ilmiah, Vol. 17 No. 2
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tersebut dapat dilihat dan dibuktikan dari munculnya perilaku
baru di masyarakat Indonesia seperti mencuci tangan, etika
bersin dan mengkonsumsi makanan sehat, hal ini juga terjadi
pada generasi milenial dan generasi Z. Konsep kesehatan
penting untuk membantu memberikan kesadaran kepada
masyarakat tentang arti pentingnya kesehatan yang
menyeluruh. Salah satu upaya yang sering dilakukan untuk
menerapkan pola hidup sehat tersebut adalah dengan
mengkonsumsi makanan organik. Banyak konsumen percaya
bahwa makanan organik tumbuh lebih aman dan memberikan
manfaat kesehatan lebih besar dari alternatif makanan.Dalam
motif yang paling sering untuk membeli makanan organik
adalah karena konsumen mempunyai persepsi bahwa
makanan organik sehat untuk dikonsumsi. Harapan untuk
sehat menjadi motif internal yang paling kuat supaya
konsumen memiliki minatan untuk membeli produk organik.
Apabila ditarik sebuah alur, maka sebenarnya konsumen akan
berminat membeli produk organik dikarenakan manfaat yang
nantinya akan diperoleh setelah mengkonsumsi produk
tersebut. Konsumen makanan organik mungkin lebih
mengetahui bahwa jumlah makanan yang mereka konsumsi
dapat mempengaruhi kesehatan. Tentu mereka sangat
menghargai kesehatan dan lebih perhatian dalam memilih
makanan yang alami dan sehat untuk menjaga serta
meningkatkan kesehatan mereka (Shaharudin et al.,
2010dalam Kutresnaningdian, 2012). Setelah konsumen
mengetahui bahwa makanan organik menyehatkan, maka
kecenderungan untuk melakukan pembelian makanan organik
akan semakin besar. Kesadaran kesehatan dan perhatian pada
keamanan makanan tersebut akan mempengaruhi sikap dan
minat membeli makanan yang sehat (Kutresnaningdian,
2012).21Karena kesadaran kesehatan merupakan suatu
kepedulian dan perhatian untuk menjadi lebih baik dan
21

Firdha Kutresnaningdian, Peran Kesadaran Kesehatan Dan Perhatian Pada
Keamanan Makanan Terhadap Sikap Dan Minat Konsumen Dalam Membeli
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termotivasi dalam memperbaiki, mempertahankan, menjaga
kesehatan dan kualitas hidup dengan cara menerapkan pola
hidup sehat (Micheliodou and Hassan,2008).22
Kesehatan dalam Islam adalah perkara yang penting,
ia merupakan nikmat besar yang harus disyukuri oleh setiap
hamba. Islam juga mengatur tentang perkara dalam mencegah
penyakit. Salah satu tindakan dalam mencegah adanya
penyakit adalah dengan mengkonsumsi obat obatan herbal.
Seperti yang di perintahkan Allah dalam surat An-Nahl ayat
69:
ۗ ل ُرىُ ا
ًٌل ََ ْخ ُش ُج ٍِ ِْ تُطُىْ ِّهَا َش َشاب
ِ ِّخ فَا ْعيُ ِن ٍْ ُعثُ َو َست
ِ ثُ ٌَّ ُميِ ٍْ ٍِ ِْ ُم ِّو اىثَّ ََ ٰش
ۤ
ٰ
ٰ
ٌ ٍُِّ ْخرَي
َُ ْل ََلََحا ىِّقَىْ ًٍ ََّرَفَ َّنشُو
َ ِاط اِ َُّ فِ ٍْ رى
ِ ۗ َّْف اَ ْى َىاُّ ٗه ۖفِ ُْ ِه ِشفَا ٌء ىِّي
“Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan
dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan
(bagimu). Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang
bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang
menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan)
bagi orang-orang yang memikirkan”. (QS. An-Nahl: 69).
Allah juga berfirman dalam surah Yunus ayat 57:
ُّ َٰۤاََُّهَا اىَّْاطُ قَ ۡذ َجآ َء ۡذ ُنٌۡ ٍَّ ۡى ِعظَحٌ ٍِّ ِۡ َّستِّ ُنٌۡ َو ِشفَآ ٌء ىِّ ََا فًِ اى
صذ ُۡو ِۙ ِس َوهُذاي
َُِۡ ٍِِْ َّو َس ۡح ََحٌ ىِّ ۡـي َُ ۡؤ
"Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran
(Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang
ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang
beriman". (QS. Yunus: 57)

22

Michaelidou, N., & Hassan, L. M. (2008). The Role of Health
Consciousness, Food Safety Concern and Ethical Identity on Attitudes and Intention
Towards Organic Food. International Journal of Consumer Studies, 32(2), 163170.ogor: Gralia Indonesia.
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Dalam hadits yang lain dari sahabat Abu Hurairah
Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda,
ٍَا أَ ّْ َض َه هللاُ دَا اء إَِلَّ أَ ّْضَه ىَهُ ِشفَا اء
“Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, kecuali Allah
juga menurunkan obatnya” (HR Bukhari 5354).
Ayat dan hadits di atas mengandung penetapan antara
sebab dan pemberi sebab, serta terdapat perintah Allah untuk
berobat, dan hal tersebut tidaklah meniadakan tawakal
seseorang kepada Allah. Sebab, Islam memerintahkan supaya
tidak pernah melupakan kewajiban berikhtiar, karena Allah
telah menyediakan obat untuk setiap penyakit. ketika
seseorang tertimpa penyakit, hendaknya berikhtiar mencari
obat untuk mengobati penyakit yang diderita. Akan tetapi,
sebaiknya tidak berhenti pada ikhtiar saja. Manusia
hendaknya menyerahkan urusan kesembuhan penyakit itu
kepada Allah dan memohon kepada-Nya agar diberi
kesembuhan.
Masalah kepedulian akan lingkungan dan kesehatan
pada masa ini telah menjadi isu disemua kalangan dan telah
merubah cara pandang dan pola hidup masyarakat. Isu-isu
keamanan dan kesehatan yang tersebar di masyarakat ini
tentunya ada kaitannya dengan pola konsumsi manusia yang
seharusnya lebih menuju pada produk “Go Green” dimana
meminimalisir penggunaan zat-zat kimia dan sintetik
berbahaya dalam suatu produk. Pandangan tersebut menjadi
pandangan baru dalam kehidupan masyarakat yang dikenal
dengan eco green. Gaya hidup sehat dan alami dengan selogan
“back to nature” menjadi tren utama saat ini karena dampak
dari pandemi Covid -19. Produk hijau atau green product
sering juga dinyatakan sebagai produk yang aman, baik bagi
kesehatan maupun bagi lingkungan. Dengan semakin
meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk ramah
lingkungan dan semakin memperhatikan aspek kesehatan
berpengaruh pada perusahaan, sehingga menerapkan isu
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lingkungan sebagai salah satu strategi pemasarannya agar
tenar dan dikenal dengan pemasaran hijau (green marketing).
Proses keputusan konsumen dalam menentukan
produk yang akan mereka beli diperngaruhi oleh tiga faktor
utama yaitu (1) strategi pemasaran, (2) perbedaan individu,
(3) faktor lingkungan. Sehingga bentuk strategi pemasaran
seperti green marketing (termasuk di dalamnya green product)
dapat menimbulkan minat beli konsumen pada suatuproduk.
Karena minat beli merupakan tahapan awal konsumen dalam
menentukan keputusan pembelian (Sumarwan, 2011)23
Sementara itu seiring berjalannya waktu, sekarang ini
banyak bermunculan bisnis Green Product yang
memanfaatkan trend dengan menggunakan akun social media
untuk mengiklankan produknya, salah satunya adalah obat
obatan herbal seperti jamu. Hal ini membawa dampak besar
dalam digital marketing di Indonesia serta sudah semakin
sering digunakan sebagai salah satu cara untuk berpromosi
hingga mendongkrak penjualan. Oleh karena itu membuat
persaingan bisnis di segala bidang menjadi ketat sehingga
setiap perusahaan harus memiliki strategi yang tepat untuk
dapat bersaing. Hal ini juga berlaku pada produk obat-obatan
seperti jamu, harus memperhatikan kegunaan social media
yang sesuai dengan target pasarnya sehingga pesan yang
diberikan efektif, efisien dan sampai ke konsumen.
Masa Pandemi Covid-19 membuat masyarakat
semakin mengandalkan internet, dan menghabiskan lebih
banyak waktu di dunia maya.

23

Ujang Sumarwan.(2010). Perilaku Konsumen-Teori dan Penerapannya
dalam Pemasaran.
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Gambar 1.1
Jumlah pengguna aktif media sosial
Sumber data: (tecno.kompas.com)
Dari total populasi Indonesia sebanyak 274,9 juta
jiwa, pengguna aktif media sosialnya mencapai 170 juta.
Artinya, jumlah pengguna media sosial di Indonesia setara
dengan 61,8 persen dari total populasi pada Januari
2021.Angka ini juga meningkat 10 juta, atau sekitar 6,3
persen dibandingkan tahun lalu. Aplikasi social media yang
paling banyak digunakan di Indonesia, secara berurutan posisi
pertama adalah YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook,
lalu Twitter (infokomputer.grid.id).24 Bila dilihat dari total
populasi sudah banyak yang menggunakan smartphone dan
dari jumlah pengguna internetnya bisa dikatakan seluruh
pengguna internet di Indonesia sudah mengakses media sosial.
Hampir semua orang yang hidup baik di perkotaan
maupun pedesaan memiliki smartphone dan memiliki akses
terhadap internet, sehingga banyak perusahaan yang
mempromosikan dan menjual produknya melalui internet.
Salah satu usaha untuk memperkenalkan produk nya yaitu
melalui social media advertising. Social media advertising
merupakan suatu kegiatan menggunakan media sosial sebagai
tempat secara berbayar. Bisa dikatakan juga bahwa social
media advertising merupakan penerus upaya dari social media
24
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marketing yang telah membuka jalan terlebih dahulu. Dengan
adanya iklan di media sosial, ini juga mempermudah
masyarakat dalam mengetahui informasi produk yang dijual.
Terutama jika iklan produk yang ditampilkan menarik, maka
memiliki kemungkinan besar masyarakat berminat untuk
membeli produk.
Berdasarakan uraian tersebut, kiranya permasalahan
tersebut sangat menarik untuk ditelaah dan diteliti lebih lanjut.
Oleh karena itu peneliti berniat untuk melakukan penelitian
dengan judul "Pengaruh Health Awarness , Green Product
dan Social Media Advertising Terhadap Minat Beli Jamu Di
Masa Covid-19 Dalam Perspektif Bisnis Islam". Mengenai
Subjek Penelitian penulis memilih masyarakat Provinsi
Lampung terutama pada generasi Y dan generasi Z yang
kedua nya memiliki karakteristik berbeda, hal ini disebabkan
karena latar belakang pendidikan, usia, lingkungan dan
teknologi yang ada pada setiap generasi tidak sama. Seperti
Generasi Y atau Millenial memiliki ciri umum mulai akrab
dengan teknologi, senang berfoya foya, dan Generasi Z
memiliki ciri menyukai semua hal yang serba instan, sangat
bergantung pada teknologi, dan suka berwirausaha (Howe &
Nadler, 2012).25
Dilansir dari Lampungprov.go.id, Lampung secara
geografis berada pada posisi strategis sebagai pintu gerbang
pulau sumatra memiliki keuntungan ekonomi dengan
keberadaan selat sunda sebagai jalur perdagangan
internasional sehingga memberi implikasi strategis pada
cepatnya arus informasi, teknologi, budaya, dan distribusi
produk-produk yang dipasarkan yang akan mempengaruhi
masyarakat Provinsi Lampung.26 Terutama pada generasi
yang hidup di zaman modern seperti sekarang ini. Oleh
25

Howe, N., & Nadler, R. (2012). WHY GENERATIONS MATTER : Ten
Findings from LifeCourse Research on the Workforce. (Perilaku Konsumen Muslim
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26
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Karena itu perlunya dilakukan penelitian terhadap masyarakat
lampung mengenai "Pengaruh Health Awarness , Green
Product dan Social Media Advertising Terhadap Minat Beli
Jamu Di Masa Covid-19 Dalam Perspektif Bisnis Islam".
C. Identifikasi dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang
diajukan berdasarkan uraian diatas, peneliti membatasi
permasalah dengan hanya menggunakan 4 faktor yaitu
Pengaruh health awareness, green product dan pengaruh
social media advertising terhadap minat beli jamu.
D. Rumusan Masalah
1. Apakah Health awarness berpengaruh terhadap minat beli
jamu di masa pandemi covid-19 pada generasi Y dan Z
Masyarakat Lampung?
2. Apakah Green Product berpengaruh terhadap minat beli
jamu di masa pandemi covid-19 pada generasi Y dan Z
Masyarakat Lampung?
3. Apakah Social media advertising berpengaruh terhadap
minat beli jamu di masa pandemi covid-19 pada generasi
Y dan Z Masyarakat Lampung?
4. Bagaimana Health awarness, Green Product, Social
media advertising dan Minat Beli dalam Perspektif
BisnisIslam?
E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, berikut tujuan
penelitian yang ingin di capai :
1. Untuk menguji pengaruh Health Awarness terhadap minat
beli jamu di masa pandemi covid-19 pada generasi Y dan
Z Masyarakat Lampung
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2. Untuk menguji pengaruh Green Product terhadap minat
beli jamu di masa pandemi covid-19 pada generasi Y dan
Z Masyarakat Lampung
3. Untuk menguji pengaruh Social media advertising
terhadap minat beli jamu di masa pandemi covid-19 pada
generasi Y dan Z Masyarakat Lampung
4.
Untuk mengetahui bagaimana Health awarness,
Green Product, Social media advertising dan minat beli
jamu di masa pandemi covid-19 pada generasi Y dan Z
Masyarakat Lampung ditinjau dari perspektif Bisnis Islam
F. Manfaat Penelitian
Dari setiap penelitian tentu nya akan diperoleh hasil
yang diharapkan dapat memberi manfaat dari penulis maupun
pihak lain yang membutuhkan. Adapun manfaat dari
penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian mengenai Pengaruh Health Awarness , Green
Product dan Social Media Advertising Terhadap Minat
Beli Jamu Di Masa Covid-19 Dalam Perspektif Bisnis
Islam diharapkan dapat berguna bagi penelitian-penelitian
dengan tema yang sama atau relevan sehingga dapat
memberikan kontribusi bagi pengembangan manajemen
bisnis syariah.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi peneliti
Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengaplikasikan
ilmu pengetahuan selama menempuh studi
manajemen bisnis syariah ke dalam karya
nyata.Selain itu peneliti
dapat mengetahui
permasalahan dalam perilaku konsumen yang ada di
manajemen bisnis syariah khususnya dibidang
manajemen pemasaran.
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b. Bagi Masyarakat
Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru
mengenai manajemen pemasaran khususnya dalam
perilaku konsumen.
c. Manajemen Bisnis Syariah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
masukan atau referensi kepada manajemen bisnis
syariah pada umumnya untuk meningkatkan
pengetahuan manajemen pemasaran.
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
Tabel 1.2
Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
No.

Nama Penulis

Judul
Penelitian

Hasil Penelitian

1.

Rokhi Putri
Muslihati dan
Kabul Trifiyanto
(2021)

Pengaruh
Health
Awarness,
Green Product
dan Perceived
Quality
Terhadap
Minat Beli

Variabel
Health
awareness
memiliki
pengaruh yang signifikan
terhadap
minat
beli.
Variabel Green Product
tidak signifikan terhadap
minat
beli.
Variabel
Perceived
Qualityyang
signifikan terhadap minat
beli.27

2.

Rivatul
Ridho Pengaruh
Elvierayani dan Green Product
Fisati
Choiroh dan
Green

Variabel green product
dan green price pada
produk Tuperware secara

27
Rokhi Putri Muslihati dan Kabul Trifiyanto. 2021. Pengaruh Health
Awarness , Green Product dan Perceived Quality Terhadap Minat Beli. Jurnal Ilmiah
Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi
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(2020)

Price
Terhadap
Minat
Beli
Konsumen
Pada Produk
Tupperware

simultan
berpengaruh
positif dan signifikan
terhadap
minat
beli
28
konsumen.

3.

Karmila
dan
Bethani
Suryawardani
(2019)

Pengaruh
Periklanan
Pada
Sosial
Media
Terhadap
Keputusan
Pembelian
Konsumen
Indihome Di
Bandung
Tahun 2019

Iklan sosial media dinilai
baik oleh konsumen
Indihome di Bandung
Tahun 2019.29

4.

Heny Herawati Pengaruh Iklan
(2020)
Media Sosial
Instagram Dan
Celebrity
Endorser
(Selebgram)
Terhadap
Minat Beli

Terdapat pengaruh yang
positif dan signifikan
antara iklan media sosial
instagram terhadap minat
beli konsumen.

5.

Lismanizar dan Pengaruh
Sorayanti Utami Keamanan
(2018)
Pangan,
Kesadaran

Keamanan
pangan
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap niat
beli. Kesadaran kesehatan

28

Rivatul Ridho Elvierayani dan Fisati Choiroh, Pengaruh Green Product dan
Green Price Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Produk Tupperware (Studi Kasus
Pada Mahasiswa Manajemen FE UNISLA) Mandalika Mathematics and Education
Journal Volume 2 Nomor 1, Juni 2020
29
Karmila dan Bethani Suryawardani, 2019, Pengaruh Periklanan Pada Sosial
Media Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Indihome Di Bandung Tahun
2019, Universitas Telkom, Vol. 5, No. 2
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Kesehatan,
Nilai
Yang
Dirasakan Dan
Harga
Terhadap Niat
Beli Makanan
Cepat
Saji
Pada
Konsumen Kfc
Di Kota Banda
Aceh

berpengaruh positif dan
signifikan terhadap niat
beli Nilai yang dirasakan
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap niat
beli. Harga berpengaruh
positif dan signifikan
terhadap niat beli.30

6.

Mahbub
Alfa Pengaruh
Green
product
Roby dan Anik Green Product berpengaruh
terhadap
Lestari
Pada Minyak minat beli konsumen.31
Andjarwati
Goreng
(2014)
Ecoplanet
Terhadap
Minat
Beli
Konsumen

7.

Firdha
Kutresnaningdian
dan
Albari
(2012)

30

Peran
Kesadaran
Kesehatan Dan
Perhatian Pada
Keamanan
Makanan
Terhadap
Sikap
Dan
Minat
Konsumen

Kesadaran
konsumen
tentang kesehatan tidak
berpengaruh
positif
terhadap minat konsumen
untuk membeli makanan
organik, sedangkan untuk
persepsi perhatian pada
keamanan makanan dan
sikap konsumen terbukti
secara
empiris

LismanizarSorayanti Utami (2018)Pengaruh Keamanan Pangan,
Kesadaran Kesehatan, Nilai Yang Dirasakan Dan Harga Terhadap Niat Beli Makanan
Cepat Saji Pada Konsumen Kfc Di Kota Banda Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Ekonomi Manajemen, Vol. 3, No. 2
31
Mahbub Alfa roby dan Anik Lestari Andjarwati, (2014), Pengaruh Green
Product Pada Minyak Goreng Ecoplanet Terhadap Minat Beli Konsumen, Jurnal Ilmu
Manajemen Volume 2 Nomor 4
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Dalam
Membeli
Makanan
Organik

berpengaruh
positif
terhadap minat membeli
konsumen.32

8.

Ali
Abdallah Investigating
Alalwan (2018)
the impact of
social media
advertising
features
on
customer
purchase
intention

Niat
pembelian
pelanggan,
dan
lima
faktor, harapan kinerja,
motivasi
hedonis,
interaktivitas,
keinformatifan,
dan
relevansi yang dirasakan,
diperhatikan
memiliki
dampak yang signifikan
pada niat beli pelanggan.33

9.

Tung
Anh
TRAN, Ngan Thi
PHAM,
Kien
Van PHAM ,
Linh Cam Tran
NGUYEN
(2020)

Kesadaran
Kesehatan
berdampak positif pada
keputusan
pembelian
konsumen dalam rangka
mengkonsumsi
Buah
Segar. Service quality
memiliki
dampak
langsung dan positif
terhadap
keputusan
pembelian
konsumen.
Kesadaran
Kesehatan
memediasi
hubungan
antara Bauran Pemasaran
dan keputusan pembelian
konsumen.
Kualitas
Layanan
memediasi

32

The Roles of
Health
Consciousness
and
Service
Quality toward
Customer
Purchase
Decision

Firdha Kutresnaningdian, Peran Kesadaran Kesehatan Dan Perhatian Pada
Keamanan Makanan Terhadap Sikap Dan Minat Konsumen Dalam Membeli
Makanan Organik, 2012, jurnal ilmu manajemen vol 2. No 1
33
Ali Abdallah Alalwan (2018)Investigating the impact of social media
advertising features on customer purchase intention, International Journal of
Information Management 42
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hubungan antara Bauran
Pemasaran dan keputusan
pembelian konsumen.34
10. Dr
Nina
Michaelidou Dr.
Louise
M.
Hassan

The Role of
Health
Consciousness,
Food
Safety
Concern and
Ethical
Identity
on
Attitudes and
Intentions
towards
Organic Food

Variabel
prediktor
perhatian
keamanan
pangan (FSC), kesadaran
kesehatan (HC), identitas
diri etis (ESI) secara
signifikan mempengaruhi
mediator
(sikap)
,
mediator (sikap) secara
signifikan mempengaruhi
konstruk dependen (niat)
ke arah yang diharapkan,
variabel prediktor (FSC,
HC dan ESI) secara
signifikan mempengaruhi
konstruk dependen (niat)
ke arah yang diharapkan.
Hasil tes ini pada setiap
konstruk terungkap bahwa
FSC dan HC sepenuhnya
dimediasi oleh sikap dan
ESI dimediasi sebagian.35

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas, maka penulis menyajikan
persamaan dan perbedaan penelitian yang sedang dilakukan
dengan penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:
34
Tung Anh TRAN, Ngan Thi PHAM, Kien Van PHAM , Linh Cam Tran
NGUYEN (2020), The Roles of Health Consciousness and Service Quality toward
Customer Purchase Decision, Journal of asian Finance, Economics anda Business,
Vol. 7, No 8
35

Nina Michaelidou dan Louise M. Hassan, The Role of Health
Consciousness, Food Safety Concern and Ethical Identity on Attitudes and Intentions
towards Organic Food, International Journal of Consumer Studies
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1. Rokhi Putri Muslihati dan Kabul Trifiyanto (2021)
“Pengaruh Health Awarness, Green Product dan
Perceived Quality Terhadap Minat Beli”
Persamaan: Pada variabel X yaitu Health Awarness
dan Green Product serta variabel Y yaitu
Minat beli.
Perbedaan: Menambahkan variabel Social Media
Advertising
sebagai
variabel
Independen.Penelitian kali ini dikaji dari
perspektif bisnis islam.Selain itu, tempat
yang digunakan berbeda yaitu Generasi Y
dan Generasi Z di Provinsi Lampung.
Penelitian sebelumnya
menggunakan
tempat di Kebumen.
2. Rivatul Ridho Elvierayani dan Fisati Choiroh (2020)
“Pengaruh Green Product dan Green Price Terhadap
Minat Beli Konsumen Pada Produk Tupperware”
Persamaan: Pada variabel X yaitu Green Product serta
variabel Y yaitu Minat beli.
Perbedaan: Menambahkan variabel Health Awareness
dan Social Media Advertising sebagai
variabel Independen. Penelitian kali ini
dikaji dari perspektif bisnis islam. Selain
itu, objek yang digunakan berbeda yaitu
Jamu studi kasus Generasi Y dan Generasi
Z
di
Provinsi
Lampung.Penelitian
sebelumnya
mengunakan
objek
Tupperware pada studi kasus Mahasiswa
Manajemen FE UNISLA.
3. Karmila dan Bethani Suryawardani (2019) “Pengaruh
Periklanan Pada Sosial Media Terhadap Keputusan
Pembelian Konsumen Indihome Di Bandung Tahun
2019”
Persamaan: Pada variabel X yaitu Social Media
Advertising.
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Perbedaan: Menambahkan variabel Health Awareness
dan Green Product sebagai variabel
Independen, kemudian Minat Beli sebagai
variabel dependen. Penelitian kali ini dikaji
dari perspektif bisnis islam. Selain itu, objek
yang digunakan berbeda yaitu Jamu studi
kasus Generasi Y dan Generasi Z di Provinsi
Lampung.Penelitian
sebelumnya
mengunakan objek Indihome di Kota
Bandung.
4. Heny Herawati (2020) “Pengaruh Iklan Media Sosial
Instagram Dan Celebrity Endorser (Selebgram) Terhadap
Minat Beli”
Persamaan: Pada variabel Y yaitu Minat Beli.
Perbedaan: Menambahkan variabel Health Awareness
dan Green Product sebagai variabel
Independen, kemudian pada variabel
Media Social Advertising menggunakan
semua media sosial. Penelitian sebelumnya
hanya
mengunakan
media
sosial
instagram. Selain itu penelitian kali ini
dikaji dari perspektif bisnis islam.
5. Lismanizar dan Sorayanti Utami (2018) “Pengaruh
Keamanan Pangan, Kesadaran Kesehatan, Nilai Yang
Dirasakan Dan Harga Terhadap Niat Beli Makanan Cepat
Saji Pada Konsumen Kfc Di Kota Banda Aceh”
Persamaan: Pada variabel X yaitu Health Awareness atau
Kesadaran Kesehatan.
Perbedaan: Menambahkan variabel Green Product dan
Social Media Advertising sebagai variabel
Independen, kemudian Minat Beli sebagai
variabel dependen. Penelitian kali ini dikaji
dari perspektif bisnis islam. Selain itu, objek
yang digunakan berbeda yaitu Jamu pada
studi kasus Generasi Y dan Generasi Z di
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Provinsi Lampung. Penelitian sebelumnya
mengunakan objek Kfc di Kota Banda Aceh.
6. Mahbub Alfa Roby dan Anik Lestari Andjarwati (2014)
“Pengaruh Green Product Pada Minyak Goreng Ecoplanet
Terhadap Minat Beli Konsumen”
Persamaan: Pada variabel X yaitu Green Product dan
variabel Y yaitu Minat Beli.
Perbedaan: Menambahkan variabel Health Awareness
dan Social Media Advertising sebagai
variabel Independen. Penelitian kali ini
dikaji dari perspektif bisnis islam. Selain itu,
objek yang digunakan berbeda yaitu Jamu
pada studi kasus Generasi Y dan Generasi Z
di Provinsi Lampung.Penelitian sebelumnya
mengunakan
objek
Minyak
Goreng
Ecoplanet.
7. Firdha Kutresnaningdian dan Albari (2012) “Peran
Kesadaran Kesehatan Dan Perhatian Pada Keamanan
Makanan Terhadap Sikap Dan Minat Konsumen Dalam
Membeli Makanan Organik”
Persamaan: Pada variabel X yaitu Health Awareness
atau Kesadaran Kesehatan dan variabel Y
yaitu Minat Beli
Perbedaan: Menambahkan variabel Green Product dan
Social Media Advertising sebagai variabel
Independen. Penelitian kali ini dikaji dari
perspektif bisnis islam. Selain itu, objek
yang digunakan berbeda yaitu Jamu pada
studi kasus Generasi Y dan Generasi Z di
Provinsi Lampung.Penelitian sebelumnya
mengunakan objek warung Bakmi
Kunanti.
8. Ali Abdallah Alalwan (2018) “Investigating the impact of
social media advertising features on customer purchase
intention”
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Persamaan: Pada variabel X yaitu Social Media
Advertising
Perbedaan: Menambahkan variabel Green Product dan
Health
Awareness
atau
Kesadaran
Kesehatan sebagai variabel Independen
kemudian Minat Beli sebagai variabel
dependen. Selain itu penelitian kali ini dikaji
dari perspektif bisnis islam.
9. Tung Anh TRAN, Ngan Thi PHAM, Kien Van PHAM ,
Linh Cam Tran NGUYEN (2020) “The Roles of Health
Consciousness and Service Quality toward Customer
Purchase Decision”
Persamaan: Pada variabel X yaitu Health Awareness atau
Health Consciousness
Perbedaan: Menambahkan variabel Green Product dan
Social Media Advertising sebagai variabel
Independen, kemudian Minat beli sebagai
variabel dependen. Selain itu penelitian kali
ini dikaji dari perspektif bisnis islam.
10. Dr Nina Michaelidou Dr. Louise M. Hassan “The Role of
Health Consciousness, Food Safety Concern and Ethical
Identity on Attitudes and Intentions towards Organic
Food”
Persamaan: Pada variabel X yaitu Health Awareness atau
Health Consciousness
Perbedaan: Menambahkan variabel Green Product dan
Social Media Advertising sebagai variabel
Independen, kemudian Minat beli sebagai
variabel dependen. Selain itu penelitian kali
ini dikaji dari perspektif bisnis islam.
H. Sistematika Penulisan
Sistematika pada penulisan skripsi pada penelitian ini disusun
dalam bentuk, sebagi berkut:
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1. Bagian Awal
Bagian awal pada skripsi bersis cover skripsi, halaman
sampul, halaman
abstrak, halaman
pernyataan
orasionalitas, halaman persetujuan, halaman pengesahan,
daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.
2. Bagian Subtansi (Inti)
Bagian Inti skripsi terdiri dari :
BAB I

PENDAHULUAN
Pada bab ini terdiri dari penegasan judul, latar
belakang masalah, identifikasi dan batasan
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, kajian terdahulu yang
relevan dan sistematika penulisan

BAB II
LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN
HIPOTESIS
Pada bab ini berisi teori-teori mengenai
Health Awareness, Green Product, Social
Media Advertising, Minat beli, kerangka pikir
dan hipotesis
BAB III

METODE PENELITIAN
Pada bab ini berisi waktu dan tempat
penelitian, pendekatan dan jenis penelitian,
populasi, sampel dan pengumpulan data,
definisi operasional variabel, instrumen
penelitian, uji validitas dan reliabilitas data
dan uji hipotesis

BAB IV
HASIL
PEMBAHASAN

PENELITIAN

DAN

Pada bab ini berisi tentang deskripsi data dan
pembahasan hasil penelitian data analisis
secara kuantitatif
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BAB V

PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan hasil
penelitian yang dilakukan oleh penulis serta
rekomendasi penulis untuk penelitian
3. Bagian akhir
Pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar rujukan dan
lampiran

BAB II
LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Teori Yang Digunakan
1. Teori Perilaku Konsumen
a. Perilaku Konsumen
Perilaku konsumen pada dasarnya adalah cara
untuk memahami “Mengapa konsumen melakukan
dan apa yang mereka lakukan”. Schiffman dan Kanuk
mengemukakan bahwa studi perilaku konsumen
adalah suatu studi mengenai bagaimana seorang
individu membuat keputusan untuk mengalokasikan
sumber daya yang tersedia (waktu, uang, usaha, dan
energi).36 Konsumen merupakan objek yang sangat
luas karena memiliki keragaman yang menarik untuk
dipelajarikarena ia meliputi seluruh individu dari
berbagai usia, latar belakang budaya, pendidikan, dan
keadaan sosial ekonomi lainnya. Oleh karena
itu,sangatlah penting untuk mempelajari bagaimana
konsumen berperilaku dan faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi perilaku tersebut.
Perilaku konsumen akan diperlihatkan dalam
beberapa tahap yaitu tahap sebelum pembelian,
pembelian, dan setelah pembelian. Pada tahap
sebelum pembelian konsumen akan melakukan
pencarian informasi yang terkait produk dan jasa.
Pada tahap pembelian, konsumen akan melakukan
pembelian produk, dan pada tahap setelah pembelian,
konsumen melakukan konsumsi (penggunaan
produk), evaluasi kinerja produk, dan akhirnya
membuang produk setelah digunakan atau kegiatankegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam

36
Schiffman,L.G.,&Kanuk,L.L.(2007).PurchasingBehavior.UpperSaddleRiv
er:Pearson PrenticeHall.
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mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa
termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan
pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan
tersebut. Menurut Kotler perilaku konsumen adalah
studi bagaimana individu, kelompok dan organisasi
memilih, membeli, menggunakan dan menempatkan
barang, jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan
keinginan dan kebutuhan mereka.37 Dapat dipahami
dari pendapat dari para ahli yang telah disebutkan di
atas bahwa perilaku konsumen adalah semua kegiatan,
tindakan, serta proses psikologis yang mendorong
tindakan tersebut pada saat sebelum membeli,
menggunakan, menghabiskan produk dan jasa setelah
melakukan hal-hal diatas atau kegiatan mengevaluasi.
Perilaku konsumen mempelajari di mana, dalam
kondisi macam apa, dan bagaimana kebiasaan
seseorang membeli produk tertentu dengan merk
tertentu. Kesemuanya ini sangat membantu manajer
pemasaran di dalam menyusun kebijaksanaan
pemasaran perusahaan.
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku
Konsumen
Perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh
keadaan dan situasi lapisan masyarakat di mana ia
dilahirkan dan berkembang. Ini berarti konsumen
yang berasal dari lapisan masyarakat atau lingkungan
yang berbeda akan mempunyai penilaian, kebutuhan,
pendapat, sikap, dan selera yang berbeda-beda,
sehingga pengambilan keputusan dalam tahap
pembelian akan dipengaruhi beberapa faktor-faktor.

37

Kotler, Philip. 2008. Manajemen Pemasaran Edisi 12 Jilid 2. Jakarta:

Indeks
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Menurut Kotler dan Keller (2008), faktor-faktor yang
mempengaruhi perilaku konsumen terdiri dari :
1) Faktor Kebudayaan
Faktor kebudayaan berpengaruh luas dan
mendalam terhadap perilaku konsumen. Faktor
kebudayaan terdiri dari :
a) Budaya
Budaya merupakan penentu keinginan dan
perilaku yang paling mendasar. Anak-anak
mendapatkan mendapatkan kumpulan nilai,
persepsi, preferensi, dan perilaku dari
keluarganya serta lembaga-lembaga penting
lainnya.
b) Sub-budaya
Masing-masing budaya terdiri dari sub-budaya
yang lebih kecil yang memberikan lebih banyak
ciri-ciri dan sosialisasi khusus bagi anggotanya.
Sub-budaya terdiri dari : kebangsaan, agama,
kelompok ras, dan daerah geografis.
c) Kelas sosial
Pada dasarnya masyarakat memiliki strata
sosial. Stratifikasi tersebut kadang berbentuk
sistem kasta di mana anggota kasta yang
berbeda dibesarkan dengan peran tertentu dan
tidak dapat mengubah keanggotaan kasta
mereka.
2) Faktor Sosial
Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktorfaktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga
serta status sosial.
a) Kelompok acuan
Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua
kelompok yang memiliki pengaruh langsung
(tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap
atau perilaku seseorang. Kelompok yang
memiliki
pengaruh
langsung
terhadap
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seseorang dinamakan kelompok keanggotaan.
Beberapa kelompok keanggotaan adalah
kelompok primer, seperti keluarga, teman,
tetangga, dan rekan kerja, yang berinteraksi
dengan seseorang serta terus menerus dan
informal. Orang juga menjadi anggota
kelompok
sekunder,
seperti
kelompok
keagamaan,
professional,
dan
asosiasi
perdagangan, yang cenderung lebih formal dan
membutuhkan interaksi yang tidak begitu rutin.
b) Keluarga
Keluarga adalah kelompok yang terdiri dari dua
atau lebih orang yang berhubungan melalui
darah, perkawinan, atau adopsi dan tinggal
bersama. Keluarga merupakan organisasi
pembelian konsumen yang paling penting
dalam masyarakat, dan ia telah menjadi obyek
penelitian yang luas. Anggota keluarga
merupakan kelompok acuan primer yang paling
berpengaruh. Kita dapat membedakan antara
dua keluarga dalam kehidupan pembeli.
Keluarga orientasi terdiri dari orang tua dan
saudara kandung seseorang. Dari orang tua,
seseorang mendapatkan orientasi atas agama,
politik, dan ekonomi serta ambisi pribadi, harga
diri dan cinta. Bahkan jika pembeli tidak lagi
berinteraksi
secara
mendalam
dengan
keluarganya, pengaruh keluarga terhadap
perilaku pembeli dapat tetap signifikan.
Pengaruh yang lebih langsung terhadap perilaku
pembelian sehari-hari adalah keluarga prokreasi
yaitu, pasangan (suami atau istri) dan anakanak.
c) Status sosial
Kedudukan seseorang di masing-masing
kelompok dapatditentukan berdasarkan peran
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dan status. Peran meliputi kegiatan yang
menghasilkan status. Dengan status sosial yang
dimiliki seseorang di masyarakat, dapat
dipastikan ia akan mempengaruhi pola atau
sikap orang lain dalam hal berperilaku terutama
dalam perilaku pembelian.
3) Faktor Pribadi
a) Usia dan tahap siklus hidup
Seseorang membeli suatu barang dan jasa akan
berubah selama hidupnya. Kebutuhan ketika
bayi hingga menjadi dewasa dan pada waktu
menginjak usia lanjut akan berbeda. Selera
seseorang pun dalam pakaian, perabot dan
rekreasi berhubungan dengan usianya.
b) Pekerjaan dan lingkungan ekonomi
Pola konsumsi seseorang juga dipengaruhi oleh
pekerjaannya. Seorang pekerja kasar akan
membeli pakaian kerja, sepatu kerja, kotak
makanan.
Sedangkan
seorang
presiden
perusahaan akan membeli pakaian yang mahal,
bepergian dengan pesawat terbang.
c) Gaya hidup
Gaya hidup seseorang adalah kehidupan seharihari yang dinyatakan dalam kegiatan, minat dan
pendapat (opini) yang bersangkutan. Gaya
hidup melukiskan keseluruhan pribadi yang
berinteraksi dengan lingkungannya. Gaya hidup
mencerminkan sesuatu yang lebih dari kelas
sosial di satu pihak dan kepribadian di pihak
lain.
d) Kepribadian dan konsep diri
Setiap orang memiliki kepribadian yang
berbeda dan akan mempengaruhi perilaku
membeli.
Kepribadian
adalah
ciri-ciri
psikologis yang membedakan seseorang, yang
menyebabkan terjadinya jawaban yang relatif
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tetap
dan
bertahan
lama
terhadap
lingkungannya. Sedangkan konsep diri dibagi
menjadi dua yaitu konsep diri ideal (bagaimana
dia ingin memandang dirinya sendiri) dan
konsep diri menurut orang lain (bagaimana
pendapat orang lain memandang dia)
4) Faktor Psikologis
Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh
empat faktor psikologi utama yaitu motivasi,
persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan
pendirian.
a) Motivasi
Motivasi adalah keadaan dalam pribadi
seseorang yang mendorong keinginan individu
untuk melakukan kegiatan tertentu guna
mencapai suatu tujuan. Dapat dikatakan bahwa
motivasi adalah suatu dorongan kebutuhan dan
keinginan individu diarahkan pada tujuan untuk
memperoleh kepuasan.
b) Persepsi
Seseorang yang termotivasi bertindak akan
dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi
tertentu. Persepsi adalah proses yang digunakan
oleh seorang individu untuk memilih,
mengorganisasi, dan mengintepretasi masukanmasukan
informasi
guna
menciptakan
gambaran yang memiliki arti. Persepsi tidak
hanya dipengaruhi rangsangan fisik, tetapi juga
dipengaruhi rangsangan yang berhubungan
dengan lingkungan sekitar dan keadaan
individu yang bersangkutan.
c) Pembelajaran
Belajar adalah perubahan-perubahan perilaku
yang terjadi sebagai hasil dari akibat adanya
pengalaman. Perubahan-perubahan perilaku
tersebut bersifat tetap dan bersifat fleksibel.
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Hasil belajar ini akan memberikan tanggapan
tertentu yang cocok dengan rangsangan dan
yang mempunyai tujuan tertentu.
d) Keyakinan dan sikap
Melalui bertindak dan belajar, seseorang
mendapatkan keyakinan dan sikap. Keduanya
kemudian mempengaruhi pembelian mereka.
Keyakinan adalah gambaran pemikiran yang
dianut seseorang tentang suatu hal. Keyakinan
tersebut berdasarkan pengetahuan, pendapat
atau kepercayaan. Kesemuanya itu mungkin
mengandung faktor emosional. Sikap adalah
evaluasi,
perasaan
emosional,
dan
kecenderungan
tindakan
yang
bisa
menguntungkan dan tidak menguntungkan dan
bertahan lama dari seseorang terhadap suatu
obyek atau gagasan.38
2. Theory of Reasoned Action (TRA) dan Theory of
Planned Behaviour (TPB)
a. Theory of Reasoned Action (TRA)
Model Theory of Reasoned Action (TRA)
digunakan
untuk
mempelajari
perilaku
manusia.Penelitian
dalam
psikolog
sosial
menunjukkan bahwa niat perilaku seseorang terhadap
perilaku tertentu merupakan faktor penentu apakah iya
atau tidaknya individu dalam melakukan perilaku
tersebut (Ajzen dan Fishbein, 1975). TRA
menjelaskan bahwa keyakinan dapat mempengaruhi
sikap dan norma sosial yang mana akan merubah
bentuk keinginan berperilaku baik dipandu ataupun
terjadi begitu saja dalam sebuah perilaku individu.
Teori ini menegaskan peran dari “niat” seseorang
dalam menentukan apakah sebuah perilaku akan
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terjadi. TRA memiliki dua konstruk utama dari
intention : (1) sikap terhadap perilaku (attitude toward
behavior) dan (2) Subjective norm berasosiasi dengan
perilaku tersebut. The attitude toward behavior adalah
seseorang akan berpikir tentang keputusan mereka dan
kemungkinan hasilnya dari aksi yang dilakukan
sebelum membuat keputusan untuk terlibat atau tidak
terlibat dalam perilaku tersebut. Teori ini
menunjukkan bahwa keinginan seseorang untuk
berperilaku atau tidak dalam suatu aksi adalah
didasari oleh keyakinan orang tersebut dan evaluasi
dari hasil yang ditimbulkan atas perilakunya. Jadi,
seseorang yang memiliki keyakinan bahwa hasil yang
didapat adalah positif, maka akan nampak positif
terhadap perilaku itu, begitupun sebaliknya.
Jogiyanto (2007) berpendapat bahwa Intensi
atau niat merupakan fungsi dari dua determinan dasar,
yaitu sikap individu terhadap perilaku (merupakan
aspek personal) dan persepsi individu terhadap
tekanan sosial untuk melakukan atau untuk tidak
melakukan perilaku yang disebut dengan norma
subyektif. Secara singkat, praktik atau perilaku
menurut Theory of Reasoned Action (TRA)
dipengaruhi oleh niat, sedangkan niat dipengaruhi
oleh sikap dan norma subyektif. Sikap sendiri
dipengaruhi oleh keyakinan akan hasil dari tindakan
yang telah lalu. Norma subyektif dipengaruhi oleh
keyakinan akan pendapat orang lain serta motivasi
untuk menaati pendapat tersebut. Secara lebih
sederhana, teori ini mengatakan bahwa seseorang
akan melakukan suatu perbuatan apabila ia
memandang perbuatan itu positif dan bila ia percaya
bahwa orang lain ingin agar ia melakukannya39
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b. Theory of Planned Behaviour (TPB)
Theory of Planned Behavior (TPB)
merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned
Action (TRA) yang berkembang pada tahun 1967.
Menurut Ajzen (1991), Theory of Planned Behavior
merupakan teori yang didasarkan pada asumsi bahwa
manusia biasanya akan berperilaku pantas (behave in
a sensible manner). Manusia biasanya berperilaku
dengan cara yang masuk akal, memikirkan dampak
dari tindakannya sebelum memutuskan untuk
melakukan perilaku tersebut. Teori ini memberikan
suatu kerangka untuk mempelajari sikap seseorang
terhadap perilakunya. Berdasarkan teori tersebut,
penentu terpenting perilaku seseorang adalah intensi
untuk
berperilaku.
Intensi
individu
untuk
menampilkan suatu perilaku adalah kombinasi dari
sikap untuk menampilkan perilaku tersebut dan norma
subjektif. Sikap individu terhadap perilaku meliputi
kepercayaan mengenai suatu perilaku, evaluasi
terhadap
hasil
perilaku,
norma
subjektif,
kepercayaan–kepercayaan normatif dan motivasi
untuk patuh. Perilaku konsumen erat kaitannya
dengan TRA/TPB.
Perilaku
konsumen
merupakan
suatu
karakteristik sifat yang dimiliki oleh setiap individu.
Utama dan Rochman (2013) mengemukakan, pada
hakikatnya, perilaku konsumen dipengaruhi oleh
faktor-faktor internal dan eksternal dalam diri
konsumen.Faktor-faktor tersebut dibedakan menjadi 2
bagian yaitu faktor yang berasal dari diri pribadi
(faktor personal) dan faktor yang berasal dari
lingkungan sekitar konsumen (faktor sosial). Faktorfaktor ini mempengaruhi sikap konsumen terhadap
keinginan konsumen untuk membeli suatu barang.Hal
ini sesuai dengan penelitian Ajzen (1985), bahwa
Theory Planned Behavior (TPB) merupakan teori
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yang baik dan bagus untuk memprediksi dan
mendeskripsikan minat pembelian.40
3. Minat Beli
a. Pengertian Minat Beli
Minat beli adalah keinginan konsumen untuk
melakukan tindakan pembelian baik di masa sekarang
maupun di masa yang akan datang berdasarkan rasa
suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal (Roby dan
Andjarwati: 2020).41 Keputusan untuk membeli
dipengaruhi oleh nilai produk yang dievaluasi. Bila
manfaat yang dirasakan lebih besar dibanding
pengorbanan untuk mendapatkannya, maka dorongan
untuk membeli akan semakin tinggi (Dwiyanti,
2008).42
Setiadi (2003) menyatakan bahwa keputusan
untuk membeli yang dilakukan oleh konsumen
mengalami suatu proses. Proses tersebut terdiri dari
lima tahap yaitu pengenalan masalah kebutuhan,
pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan
pembelian, dan perilaku pasca pembelian.43
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Mahbub Alfa roby dan Anik Lestari Andjarwati, Pengaruh Green Product
Pada Minyak Goreng Ecoplanet Terhadap Minat Beli Konsumen, Jurnal Ilmu
Manajemen Volume 2 Nomor 4 Oktober 2014
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Dwiyanti,Esthi.2008. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat
Beli Konsumen Terhadap Layanan Internet Banking Mandiri.Tesis. Program Magister
Manajemen Pascasarjana Universitas Diponegoro.
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Setiadi, J. Nugroho (2003). Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi
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Mengenali
kebutuhan

Pencarian
Informasi

Evaluasi
Alternatif

Keputusan
Membeli

Gambar 2.1
Proses Pengambilan Keputusan Pembelian
Sumber data: Setiadi, 2003
Secara rinci tahap-tahap tersebut dapat diuraikan
sebagai berikut:
1) Pengenalan masalah. Proses membeli diawali saat
pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan.
2) Pencarian informasi. Seseorang konsumen yang
mulai timbul minatnya akan terdorong untuk
mencari informasi lebih banyak.
3) Evaluasi alternatif. Bagaimana konsumen
memproses informasi tentang pilihan merek untuk
membuat keputusan akhir.
4) Keputusan membeli. Pada tahap evaluasi,
konsumen membentuk preferensi terhadap merekmerek yang terdapat pada perangkat pilihan.
Konsumen mungkin juga membentuk tujuan
membeli untuk merek yang paling disukai.
5) Perilaku sesudah pembelian. Sesudah pembelian
terhadap suatu produk yang dilakukan oleh
konsumen akan mengalami beberapa tingkat
kepuasan atau ketidakpuasan.

b. Aspek Minat Beli
Sedangkan menurut Putri (2013) dalam Tampubolon
(2021) aspek yang terdapat dalam minat beli antara
lain:
1) ketertarikan (interest), menunjukkan adanya
perhatian dan perasaan suka terhadap produk.
2) keinginan (desire), ditunjukan dengan adanya
dorongan untuk memiliki
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3) keyakinan (conviction), ditunjukkan dengan
adanya perasaan percaya diri seseorang atas
atribut produk, baik dari kualitas, daya guna,
maupun keuntungan dari produk tersebut.44
Minat beli konsumen adalah seberapa besar
kemungkinan konsumen membeli suatu merek atau
seberapa besar kemungkinan konsumen untuk
berpindah dari satu merek ke merek lain (Kotler dan
Keller, 2009).45 Bila manfaat yang dirasakan lebih
besar
dibandingkan
pengorbanan
untuk
mendapatkannya, maka dorongan untuk membelinya
semakin tinggi. Perilaku konsumen biasanya diawali
dan dipengaruhi oleh banyaknya rangsangan (stimuli)
dari luar dirinya, baik berupa rangsangan pemasaran
maupun rangsangan dari lingkungannya. Karakteristik
pribadi konsumen yang dipergunakan untuk
memproses rangsangan tersebut sangat komplek dan
salah satunya adalah motivasi untuk membeli.
c. Unsur Minat beli
Menurut Evans (2008) dalam Simatupang (2019)
secara klasik pembelian konsumen terbentuk dari
beberapa unsur yaitu:
1) Kesadaran, konsumen sadar akan kebutuhan akan
suatu produk sehingga berniat untuk mencari
informasi
2) Pertimbangan, konsumen mempertimbangkan
dari sekian banyak alternatif untuk dijadikan
pilihan
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3) Pembelian, proses yang mengarah dari kesadaran
melalui pertimbangan untuk membeli produk
berdasarkan alternatif pilihan.46
d. Indikator Minat Beli
Menurut Ferdinand (2002) dalam Tampubolon
(2021), minat beli dapat diidentifikasi melalui
indikator-indikator sebagai berikut:
1) Minat transaksional, yaitu kecenderungan
seseorang untuk membeli produk.
2) Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang
untuk mereferensikan produk kepada orang lain.
3) Minat
preferensial,
yaitu
minat
yang
menggambarkan perilaku seseorang yang
memiliki preferensi utama pada produk tersebut.
Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi
sesuatu dengan produk preferensinya.
4) Minat eksploratif, minat ini menggambarkan
perilaku seseorang yang selalu mencari informasi
mengenai produk yang diminatinya dan mencari
informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari
produk tersebut.47

e. Minat Beli Dalam Perspektif Bisnis Islam
Minat beli diartikan sebagai perilaku
konsumen yang muncul sebagai respon terhadap
objek yang menunjukkan keinginan seseorang untuk
melakukan pembelian (Kotler & Keller, 2012).
Menurut pandangan islam, dalam konsumsi
dibedakan antara keinginan dengan kebutuhan.
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Mahmud Yahya Simatupang (2019) Pengaruh Jaminan Dan Online Reviews
Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Situs Penjualan Online Tokopedia, Skripsi,
Universitas Sumatera Utara
47
Nobel Kristian Tripandoyo Tampubolon, 2021 Analisis Hubungan Green
Product Knowledge, Green Awareness Dan Green Lifestyle Dengan Minat Beli
Produk Ramah Lingkungan, hlm. 19

42
Dimana keinginan didefinisikan sebagai kemauan
atau hasrat manusia. Sedangkan, kebutuhan
didefinisikan sebagai segala keperluan dasar untuk
memenuhi kehidupannya. Dalam islam, sesuatu yang
hendak dipenuhi kebutuhannya itu didapatkan secara
halal dan tidak bertentangan dengan hukum islam.
Karena itu produk yang dikonsumsi tidak boleh
menimbulkan kezaliman, berada dalam koridor aturan
hukum islam, serta menjunjung tinggi kepantasan atau
kabaikan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam
surah An-Nisa ayat 29:
ٓ َّ َِٰٓاََُّهَا اىَّ ِز ََِْ ٰا ٍَُْىْ ا ََل ذَأْ ُميُ ْٓىا اَ ٍْ َىاىَ ُن ٌْ تَ َُْْ ُن ٌْ تِ ْاىثَا ِغ ِو ا
اض ٍِّ ْْ ُن ٌْ ۗ َو ََل
ٍ َل اَ ُْ ذَ ُنىْ َُ ذِ َجا َسجا ع َِْ ذَ َش
ّ ٰ َُّ ِذَ ْقرُيُ ْٓىا اَ ّْفُ َغ ُن ٌْ ۗ ا
هللاَ َماَُ تِ ُن ٌْ َس ِح ُْ اَا
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman!
Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka
di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu.Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”
Dalam pandangan islam manusia sebenarnya
tidak dilarang untuk memenuhi kebutuhan ataupun
keinginannya sehingga terpenuhi secara seimbang.
Selama dengan pemenuhan tersebut martabat manusia
bisa meningkat atau mendatangkan mashlahah. Oleh
karena itu islam mengatur manusia dalam memenuhi
kebutuhan maupun keinginan secara sederhana atau
tidak berlebihan. Sebagaimana terdapat dalam sebuah
hadis yang tercatat dalam Kitab al-Kafi dan Tafsir al„Ayyasyi serta diriwayatkan dari Imam Ja‟far Shadiq
as, yang mengatakan kepada seorang laki-laki,
“Takutlah kepada Allah dan janganlah bersikap
berlebih-lebihan ataupun (membuat hidup) sempit
(bagi dirimu sendiri) dan bergeraklah diantara
keduanya; sesungguhnya menghambur-hamburkan
harta termasuk tindakan yang berlebih-lebihan
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karena Allah telah berfirman,...dan janganlah kamu
menghambur-hamburkan hartamu secara boros.”
(Tafsir ash-Shafi, 283).
Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-A‟raf ayat
31
ۚ َٰثَِْ ٍْٓ ٰا َد ًَ ُخ ُزوْ ا ص ََْْرَ ُن ٌْ ِع ْْ َذ ُم ِّو ٍَ ْغ ِج ٍذ َّو ُميُىْ ا َوا ْش َشتُىْ ا َو ََل ذُغ
َُِْ ِْشف
ِ ْشفُىْ ا اَِّّهٗ ََل َ ُ ِحةُّ ْاى َُغ
ِ
ِ
Artinya: “Wahai anak cucu Adam! Pakailah
pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki)
masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan
berlebihan.Sungguh, Allah tidak menyukai orang
yang berlebih-lebihan.”
Ayat di atas, mengatur manusia agar dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya tidak terlalu
berlebihan.Sikap berlebih-lebihan (israf) sangat
dibenci oleh Allah dan merupakan pangkal dari
berbagai kerusakan di muka. Sikap berlebih-lebihan
ini mengandung makna melebih dari kebutuhan yang
wajar dan cenderung memperturutkan hawa nafsu
atau sebaliknya terlampau kikir sehingga justru
menyiksa diri.Selaras dengan hadis yang disampaikan
oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib as
mengatakan,
“Berlebih-lebihan itu tercela dalam semua hal kecuali
dalam amal-amal saleh.”
Selanjutnya konsumsi seorang muslim secara
keseluruhan hanya dibingkai oleh moralitas yang
dikandung dalam islam sehingga tidak semata-mata
memenuhi segala kebutuhan. Konsep moralitas dalam
mengkonsumsi barang atau jasa dalam Islam
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar
antara seorang yang hanya memburu kepuasan,
kenikmatan, dan kebahagian semata tanpa
mengindahkan aturan-aturan Islam dengan seorang
yang menerapkan nilai-nilai moral Islam dalam
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kaitannya dengan konsumsi suatu barang atau jasa
(Idri 2015 dalam Yulinar 2020).
Perilaku konsumsi seseorang dipengaruhi
oleh kebutuhannya sendiri yang secara umum
kebutuhan manusia terdiri dari keperluan, kesenangan
dan kemewahan. Maka dari tiga bagian kebutuhan
tersebut, Mannan (1997) berpendapat bahwa sikap
tidak berlebihan atau kesederhanaan dalam konsumsi
dituntun oleh perilaku para konsumen muslim yang
mengutamakan
kepentingan
orang
lain.
Kesederhanaan disini berarti menghindari konsumsi
yang berlebihan yang dapat mengarahkan pada
kemubaziran dalam perspektif Islam.
Berdasarkan uraian di atas dalam memahami
perilaku konsumen dalam Islam tidak terletak dengan
hanya mengetahui hal-hal yang terlarang, tetapi juga
menyadari konsep moderat dalam konsumsi yang
dituntun oleh perilaku yang mengutamakan
kepentingan orang lain. oleh karena itu, maka
manusia yang memiliki keinginan dalam berkonsumsi
hendaknya harus membawa keberkahan bagi dirinya
dengan cara mengkonsumsi barang yang halal,
mengkonsumsi tidak secara berlebihan, dan didasari
oleh niat untuk mendapatkan ridha Allah.48

4. Health Awareness
a. Pengertian Health Awareness
Menurut WHO (1986), Health is a state of
complete physical, mental and social well-being,and
not merely the absence of disease or infirmity.WHO
mendefinisikan pengertian sehat sebagai suatu
keadaan sempurna baik jasmani, rohani, maupun
48
May Yulinar (2020) Hubungan antara celebrity endorser di instagram
dengan minat beli fashion online di politeknik negeri pariwisata palembang (studi
pada followers vira nada wulandari). UIN Raden Fatah Palembang
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kesejahteraan sosial seseorang. Sebatas mana
seseorang dapat dianggap sempurna jasmaninya.49
Lebih jauh Michaelidou and Hassan
menyatakan terdapat empat dimensi kesadaran
kesehatan, yaitu kepedulian dalam kesehatan,
perhatian yang tinggi bahwa asupan makanan
mempengaruhi kesehatan, penghargaan pada makanan
yang sehat dan alami, dan usaha memilih makanan
yang sehat. Menurut Yang., et al (2014) dalam Adrian
dan Irawan (2020), kesadaran akan kesehatan
diartikan sebagai suatu sikap dimana orang-orang
menyadari pentingnya kesehatan dalam makanan dan
gaya hidup mereka.50 Hong menyatakan bahwa
kesadaran kesehatan adalah kesadaran berdasarkan
persepsi kesehatan sebagai individu, dengan tanggung
jawab dan motivasi agar menjadi sehat (Hong,
2011).51
Konsep kesehatan sangat penting untuk
membantu memberikan kesadaran kepada masyarakat
tentang arti betapa pentingnya kesehatan yang
menyeluruh. Kesadaran kesehatan adalah suatu
kepedulian dan perhatian untuk menjadi lebih baik
dan
termotivasi
untuk
memperbaiki,
mempertahankan,
menjaga
kesehatan
dan
meningkatkan kualitas hidup dengan menerapkan pola
hidup sehat (Michaelidou and Hassan: 2008).52
Kesadaran kesehatan mengacu pada tingkat dimana
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perhatian akan kesehatan terintegrasi ke dalam
aktivitas seharihari seseorang (Jayanti dan Burns,
1998:10).53
Kesadaran kesehatan dianggap sebagai niat
atau motivasi subjektif untuk meningkatkan kesehatan
individu. Apabila dikaitkan dengan koteks makanan
organik dapat disimpulkan bahwa sikap positif
terhadap makanan organik oleh konsumen berasal
dari keyakinan bahwa makanan organik baik untuk
kesehatan, dengan demikian mereka dapat
mengkonsumsi tanpa ada rasa takut dan khawatir (Suh
et al., 2012:55).54
Iversen & Kraft (2006) dalam Rahmad
Aswadi (2021) mengatakan bahwa kesadaran
kesehatan mengacu pada bagaimana individu
memperhatikan kesehatannya.55 Konsumen yang
sadar akan kesehatan adalah orang yang lebih
memilih melakukan sesuatu untuk kesehatan yang
lebih baik bersama dengan tindakan hidup sehat
seperti mengonsumsi makanan sehat. Dapat
disimpulkan kesadaran kesehatan perhatian pada
makanan yang dikonsumsi oleh konsumen, kesadaran
kesehatan yang tinggi membuat konsumen lebih
berhati-hati dalam memilih makanan yang
dikonsumsinya disebabkan hal yang paling utama
yang harus dijaga oleh konsumen adalah kesehatan,
karena tanpa kesehatan yang baik maka tidak bisa
melakukan aktivitas sehari-hari.
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b. Indikator Health Awarenes
Michaelidou dan Hassan (2008) mengemukakan
bahwa ada empat indikator kesadaran kesehatan,
yaitu:
1) Kepedulian akan kesehatan.
2) Perhatian yang tinggi bahwa asupan makanan
mempengaruhi kesehatan.
3) Penghargaan pada makanan yang sehat.
4) Usaha dalam memilih makanan yang sehat.56
Dutta-Bergman (2004) dalam Rahmad Aswadi (2021)
menyebutkan ada empat indikator kesadaran
kesehatan, yaitu:
1)
2)
3)
4)

Integrasi perilaku kesehatan.
Pencarian dan penggunaan informasi kesehatan.
Tanggung jawab pribadi.
Motivasi kesehatan.57

c. Health Awareness Dalam Perspektif Islam
Islam sebagai agama yang sempurna dan
lengkap.Telah menetapkan prinsip-prinsip dalam
penjagaan keseimbangan tubuh manusia. Diantara
cara Islam menjaga kesehatan dengan menjaga
kebersihan dan melaksanakan syariat wudlu dan
mandi secara rutin bagi setiap muslim. Sehat adalah
kondisi fisik di mana semua fungsi berada dalam
keadaan sehat. Menjadi sembuh sesudah sakit adalah
anugerah terbaik dari Allah kepada manusia.Adalah
tak mung-kin untuk bertindak benar dan memberi
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perhatian yang layak kepada ketaatan kepada Tuhan
jika tubuh tidak sehat. Tidak ada sesuatu yang begitu
berharga seperti kesehatan. Karenanya, hamba Allah
hendaklah bersyukur atas kesehatan yang dimiltkinya
dan tidak bersikap kufur. Nabi saw. bersabda, “Ada
dua anugerah yang karenanya banyak manusia tertipu,
yaitu kesehatan yang baik dan waktu luang.” (HR.
Bukhari).
Sudah menjadi semacam kesepakatan, bahwa
menjaga agar tetap sehat dan tidak terkena penyakit
adalah lebih baik daripada mengobati, untuk itu sejak
dini diupayakan agar orang tetap sehat.Menjaga
kesehatan sewaktu sehat adalah lebih baik daripada
meminum obat saat sakit. Dalam kaidah ushuliyyat
dinyatakan:
Dari Ibn „Abbas, ia berkata, aku pernah datang
menghadap Rasulullah SAW, saya bertanya: Ya
Rasulullah ajarkan kepadaku sesuatu doa yang akan
akan baca dalam doaku, Nabi menjawab: Mintalah
kepada Allah ampunan dan kesehatan, kemudian aku
menghadap lagipada kesempatan yang lain saya
bertanya: Ya Rasulullah ajarkan kepadaku sesuatu
doa yang akan akan baca dalam doaku. Nabi
menjawab: “Wahai Abbas, wahai paman Rasulullah
saw mintalah kesehatan kepada Allah, di dunia dan
akhirat.” (HR Ahmad, al-Tumudzi, dan al-Bazzar).
Berbagai upaya yang mesti dilakukan agar
orang tetap sehat menurut para pakar kesehatan,
antara lain, dengan mengonsumsi gizi yang yang
cukup, olahraga cukup, jiwa tenang, serta menjauhkan
diri
dari
berbagai
pengaruh
yang
dapat
menjadikannya terjangkit penyakit. Hal-hal tersebut
semuanya ada dalam ajaran Islam, bersumber dari
hadits-hadits shahih maupun ayat al-Quran. Berikut
nilai sehat dalam islam:
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1) Kesehatan Jasmani
Ajaran Islam sangat menekankan kesehatan
jasmani. Agar tetap sehat, hal yang perlu
diperhatikan dan dijaga, menurut sementara
ulama, disebutkan, ada sepuluh hal, yaitu: dalam
hal makan, minum, gerak, diam, tidur, terjaga,
hubungan seksual, keinginan-keinginan nafsu,
keadaan kejiwaan, dan mengatur anggota badan.
Pertama; Mengatur Pola Makan dan Minum
Dalam ilmu kesehatan atau gizi disebutkan,
makanan adalah unsur terpenting untuk menjaga
kesehatan. Kalangan ahli kedokteran Islam
menyebutkan, makan yang halalan dan
thayyiban. Al-Quran berpesan agar manusia
memperhatikan yang dimakannya, seperti
ditegaskan dalam ayat: “maka hendaklah
manusia itu memperhatikan makanannya”.(QS.
„Abasa 80 : 24 )
Kedua; Keseimbangan Beraktivitas dan Istirahat
Perhatian Islam terhadap masalah kesehatan
dimulai sejak bayi, di mana Islam menekankan
bagi ibu agar menyusui anaknya, di samping
merupakan fitrah juga mengandung nilai
kesehatan. Banyak ayat dalam al-Quran
menganjurkan hal tersebut. Al-Quran melarang
melakukan sesuatu yang dapat merusak badan.
Para pakar di bidang medis memberikan contoh
seperti merokok. Alasannya, termasuk dalam
larangan membinasakan diri dan mubadzir dan
akibatyang ditimbulkan, bau, mengganggu orang
lain dan lingkungan. Islam juga memberikan hak
badan, sesuai dengan fungsi dan daya tahannya,
sesuai anjuran Nabi: Bahwa badanmu
mempunyai hakIslam menekankan keteraturan
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mengatur ritme hidup dengan cara tidur cukup,
istirahat cukup, di samping hak-haknya kepada
Tuhan melalui ibadah. Islam memberi tuntunan
agar mengatur waktu untuk istirahat bagi
jasmani. Keteraturan tidur dan berjaga diatur
secara proporsional, masing-masing anggota
tubuh memiliki hak yang mesti dipenuhi. Di sisi
lain, Islam melarang membebani badan melebihi
batas kemampuannya, seperti melakukan
begadang sepanjang malam, melaparkan perut
berkepanjangan sekalipun maksudnya untuk
beribadah, seperti tampak pada tekad sekelompok
Sahabat Nabi yang ingin terus menerus shalat
malam dengan tidak tidur, sebagian hendak
berpuasa terus menerus sepanjang tahun, dan
yang lain tidak mau „menggauli‟ istrinya,
sebagaimana disebutkan dalam hadits:
“Nabi pernah berkata kepadaku: Hai hamba
Allah, bukankah aku memberitakan bahwa kamu
puasa di sz’am? hari dan qiyamul laildimalam
hari, maka aku katakan, benarya Rasulullah,
Nabi menjawab: Jangan lalukan itu, berpuasa
dan berbukalah, bangun malam dan tidurlah,
sebab, pada badanmu ada hak dan pada
lambungmujuga ada hak” (HR Bukhari dan
Muslim).
Ketiga; Olahraga sebagai Upaya Menjaga
Kesehatan
Aktivitas terpenting untuk menjaga kesehatan
dalam ilmu kesehatan adalah melalui kegiatan
berolahraga. Kata olahraga atau sport (bahasa
Inggris) berasal dari bahasa Latin Disportorea
atau deportore, dalam bahasa Itali disebut
„deporte‟
yang
berarti
penyenangan,
pemeliharaan atau menghibur untuk bergembira.
Olahraga atau sport dirumuskan sebagai
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kesibukan manusia untuk menggembirakan diri
sambil memelihara jasmaniah. Tujuan utama
olahraga adalah untuk mempertinggi kesehatan
yang positif, daya tahan, tenaga otot,
keseimbangan emosional, efisiensi dari fungsirungsi alat tubuh, dan daya ekspresif serta daya
kreatif. Dengan melakukan olahraga secara
bertahap, teratur, dan cukup akan meningkatkan
dan memperbaiki kesegaran jasmani, menguatkan
dan menyehatkan tubuh. Dengan kesegaran
jasmani seseorang akan mampu beraktivitas
dengan baik.
Dalam pandangan ulama fikih, olahraga
(Bahasa Arab: al-Riyadhat) termasuk bidang
ijtihadiyat. Secara umum hokum melakukannya
adalah mubah, bahkan bisa bernilai ibadah, jika
diniati ibadah atau agar mampu melakukannya
melakukan ibadah dengan sempurna dan
pelaksanaannya tidak bertentangan dengan norma
Islami. Sumber ajaran Islam tidak mengatur
secara rinci masalah yang berhubungan dengan
berolahraga, karena termasuk masalah „duniawi‟
atau ijtihadiyat, maka bentuk, teknik, dan
peraturannya diserahkan sepenuhnya kepada
manusia atau ahlinya. Islam hanya memberikan
prinsip dan landasan umum yang harus dipatuhi
dalam kegiatan berolahraga.
Nash al-Quran yang dijadikan sebagai
pedoman perlunya berolahraga, dalam konteks
perintah jihad agar mempersiapkan kekuatan
untuk menghadapi kemungkinan serangan
musuh, yaitu ayat:
“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka
kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari
kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang
dengan persiapan itu) kamu menggentarkan
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musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain
mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang
Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu
najkahkanpadajalan Allah niscaya akan dibalas
dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan
dianiaya (dirugikan).”(QS.Al-Anfal :60)
Nabi menafsirkan kata kekuatan (al-Quwwah)
yang dimaksud dalam ayat ini adalah memanah.
Nabi pernah menyampaikannya dari atas mimbar
disebutkan 3 kali, sebagaimana dinyatakan dalam
satu hadits:
Nabi
berkata:
“Dan siapkanlah untuk
menghadapi mereka kekuatan apa saja yang
kamu sanggupi” Ingatlah kekuatan itu adalah
memanah, Ingatlah kekuatan itu adalah
memanah, Ingatlah kekuatan itu adalah
memanah, (HR Muslim, al-Turmudzi, Abu
Dawud, Ibn Majah, Ahmad, dan al-Darimi)
Keempat; Anjuran Menjaga Kebersihan
Ajaran Islam sangat memperhatikan masalah
kebersihan yang merupakan salah satu aspek
penting dalam ilmu kedokteran. Dalam
terminologi Islam, masalah yang berhubungan
dengan kebersihan disebut dengan al-Thaharat.
Dari sisi pandang kebersihan dan kesehatan, althaharat merupakan salah satu bentuk upaya
preventif,
berguna
untuk
menghindari
penyebaran berbagai jenis kuman dan
bakteri.Imam al-Suyuthi, „Abd al-Hamid alQudhat, dan ulama yang lain menyatakan, dalam
Islam menjaga kesucian dan kebersihan termasuk
bagian ibadah sebagai bentuk qurbat, bagian dari
ta‟abbudi, merupakan kewajiban, sebagai kunci
ibadah, Nabi bersabda: “Dari „Ali ra., dari Nabi
saw, beliau berkata: “Kunci shalat adalah
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bersuci” (HR Ibnu Majah, al-Turmudzi, Ahmad,
dan al-Darimi)
Berbagai
ritual
Islam
mengharuskan
seseorang melakukan thaharat dari najis,
mutanajjis, dan hadats. Demikian pentingnya
kedudukan menjaga kesucian dalam Islam,
sehingga dalam buku-buku fikih dan sebagian
besar buku hadits selalu dimulai dengan
mengupas masalah thaharat, dan dapat
dinyatakan bahwa „fikih pertama yang dipelajari
umat Islam adalah masalah kesucian‟.„Abd alMun‟im Qandil dalam bukunya al-Tadaivi bi alQuran seperti halnya kebanyakan ulama
membagi thaharat menjadi dua, yaitu lahiriah dan
rohani. Kesucian lahiriah meliputi kebersihan
badan, pakaian, tempat tinggal, jalan dan segala
sesuatu yang dipergunakan manusia dalam
urusan kehidupan. Sedangkan kesucian rohani
meliputi kebersihan hati, jiwa, akidah, akhlak,
dan pikiran.58
5. Green Product
a. Pengertian Green Product
Green product atau produk ramah lingkungan
menurut Handayani (2012), merupakan suatu produk
yang dirancang dan diproses dengan suatu cara untuk
mengurangi efek-efek yang dapat mencemari
lingkungan, baik dalam produksi, pendistribusian, dan
pengonsumsinya.59
D‟Souza
et
al.,
(2006)
menjelaskan bahwa green product adalah produk yang
memiliki manfaat bagi konsumen dan juga memiliki
manfaat sosial yang dirasakan oleh konsumen, seperti
58
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ramah terhadap lingkungan.60 Menurut Ridwan et al.,
(2018), Green Product atau yang bisaa disebut dengan
produk yang berwawasan lingkungan adalah suatu
produk yang dirancang dan diproses dengan suatu
cara untuk mengurangi efek-efek yang dapat
mencemari lingkungan, baik dalam proses produksi,
pendistribusian dan pengkonsumsiannya.61 Sedangkan
menurut Johannes et al., (2015),Green Product
dirancang untuk meminimalisasi dampak buruk
lingkungan didalam seluruh siklus kehidupan seperti
mengurangi penggunaan material yang tidakdapat
diperbaharui atau didaur ulang, menghindari bahan
yang mengandung racun danmenggunakan bahan
baku yang alami.62
b. Kriteria Green Product
Makower et al.,(1993) menjelaskan kriteria-kriteria
yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu
produk ramah atau tidak terhadap lingkungan, sebagai
berikut:
1) Tingkat bahaya suatu produk bagi kesehatan
manusia atau binatang.
2) Seberapa jauh suatu produk dapat menyebabkan
kerusakan lingkungan selama di pabrik
(digunakan atau dibuang).
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3)

4)

5)

6)

c.

63

Tingkat penggunaan jumlah energi dan
sumberdaya yang tidak proporsional selama di
pabrik (digunakan atau dibuang).
Seberapa banyak produk yang menimbulkan
limbah ketika kemasannya berlebihan atau untuk
suatu penggunaan yang singkat.
Seberapa jauh suatu produk melibatkan
penggunaan yang tidak ada gunanya atau kejam
terhadap binatang.
Penggunaan material yang berasal dari spesies
atau lingkungan yang terancam.63

Aspek Green Product
D‟Souza et al., (2006) dalam penelitiannya
menjelaskan aspek-aspek di dalam green product atau
produk ramah lingkungan sebagai berikut:
1) Presepsi produk
Konsumen melihat green product atau produk
ramah lingkungan sebagai produk yang tidak
berbahaya terhadap hewan dan lingkungan.
2) Kemasan
Kemasan produk menyajikan elemen tertentu dan
terlihat terkait kepedulian lingkungan oleh
pelanggan.
3) Komposisi isi
Bahan daur ulang dapat membenarkan pemakaian
pada batas tertentu dan klaim pemakaian secara
keseluruhan pada tingkat yang lebih rendah, serta
kerusakan minimum terhadap lingkungan.64
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d. Indikator Green Product
Indikator green product menurut Pankaj dan Vishal
(2014) yaitu:
1) Green Produk bermanfaat bagi lingkungan
Produk yang baik merupkan produk yang idak
mencemari lingkungan dan menggunakan bahan
baku alam tanpa merusak lingkungan.
2) Kinerja Green produk sesuai harapan
Produk yang mempunyai kinerja dan kualitas
tinggi menjadi incaran konsumen untuk
memenuhi kebutuhannya.
3) Bahan baku Green produk terbuat dari
bahan-bahan yang tidak berbahaya
Konsumen membeli suatu produk hijau dengan
pertimbangan bahwa bahan baku dalam produk
tersebut tidak berbahaya bagi manusia ataupun
lingkungan.65
e. Green Product Dalam Perspektif Bisnis Islam
Green product dalam etika bisnis Islam
diwujudkan dengan adanya Islamic-eco-ethic sebagai
landasan filosofi implementasi ekonomi hijau. Konsep
Islamic-eco-ethic menyajikan gagasan bagaimana
perspektif ekonomi Islam terhadap hubungan manusia
dengan lingkungan. Etika bisnis dalam Islam adalah
sejumlah prilaku etis bisnis (akhlak al Islamiyah) yang
dibungkus nilai-nilai syari‟ah yang mengedepankan
halal haram. Dalam etika bisnis Islam terdapat
beberapa prinsip-prinsip yang menjadi pedoman
dalam melakukan kegiatan bisnis, diantaranya yaitu
prinsip
kesatuan/keesaan,
prinsip
keadilan/keseimbangan, prinsip kebenaran, prinsip
kehendak bebas, dan prinsip tanggung jawab.
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Konsepsi Green Product dalam etika bisnis Islam
tercermin dalam prinsip keadilan/keseimbangan
menjadi dasar bahwasanya prilaku bisnis harus adil
baik terhadap sesama manusia maupun terhadap
lingkungan, tidak semata-mata mencari keuntungan
dengan mengekploitasi alam.Bentuk keseimbangan
dapat diwujudkan melalui upaya pelestarian alam dan
menciptakan produk-produk yang ramah terhadap
lingkungan.
Di dalam Islam, proses pengambilan
keputusan sebaiknya dilakukan secara adil dan
membawa kemaslahatan bagi umat. Dalam hal ini,
seorang konsumen yang akan melakukan transaksi
pembelian produk diharuskan untuk memikirkan
kemaslahatan lingkungan akan produk yang telah
dikonsumsinya.
Lingkungan
harus
dijaga
kemaslahatannya dan jangan sampai di rusak
keberadaannya. Peringatan dari Allah swt.terhadap
hamba-Nya agar tidak merusak lingkungan,
diantaranya yang telah digambarkan dengan jelas
dalam Qs. Ar-rum ayat 41:
ٌط ٱىَّ ِز
َ اط ىُُِ ِزَقَهٌُ تَ ۡع
ِ َّْظَهَ َش ۡٱىفَ َغا ُد فٍِ ۡٱىثَ ِّش َو ۡٱىثَ ۡح ِش تِ ََا َم َغثَ ۡد أَ َۡ ِذٌ ٱى
ْ َُع َِي
١٤ َُىا ىَ َعيَّهٌُۡ ََ ۡش ِجعُى
Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di
laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia,
supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian
dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali
(ke jalan yang benar)”
Salah satu tuntunan terpenting Islam dalam
hubungannya dengan lingkungan, ialah bagaimana
menjaga keseimbangan alam/ lingkungan dan habitat
yang ada tanpa merusaknya.Sebab Allah menyukai
orang-orang yang mengadakan perbaikan dan tidak
menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
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Seperti yang terkandung dalam firman-Nya Qs. AlQashash (28):77
ٓ ۡ ٱَّللُ ٱى َّذا َس
َّ ل
ٓل ٍَِِ ٱى ُّذ َُّۡ ۖا َوأَ ۡح ِغِ َم ََا
َ َصُث
َ َو ۡٱتر َِغ فُِ ََآ َءاذَ ٰى
َ ٱۡل ِخ َش ۖجَ َو ََل ذ
ِ َّ َْظ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
َّ
َّ ََِأَ ۡحغ
٧٧ ََِض إِ َُّ ٱَّللَ ََل َُ ِحةُّ ٱى َُف ِغ ِذ
َ ۖ ُۡ َٱَّللُ إِى
ِ ۖ ل َو ََل ذ َۡث ِغ ٱىفَ َغا َد فٍِ ٱۡل ۡس
Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah
dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri
akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu
dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah
(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat
baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat
kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (Qs.
Al-Qashash (28):77).
Dari bentangan ayat di atas dapatlah ditarik
kesimpulan bahwa Allah swt.memerintahkan hambaNya untuk selalu menjaga lingkungan meliputi alam
beserta isinya, untuk dipertahankan, dilindungi dan
dipelihara keberadaannya. Sebab, konsumsi yang
menimbulkan mafsadhat terhadap lingkungan di
sekitarnya adalah bentuk dari tindakan yang di larang
Allah swt. Dengan demikian dalam Islam
pengetahuan dan sikap terhadap lingkungan dengan
melakukan pengambilan keputusan yaitu pembelian
terhadap produk ramah lingkungan adalah sebuah
keharusan. Sebab keputusan pembelian produk ramah
lingkungan memberikan manfaat atau hubungan
timbal balik yang positif terhadap lingkungan.66
6. Social Media Advertising
a. Pengertian Advertising (Iklan)
Iklan adalah bentuk komunikasi yang diatur
sedemikian rupa melalui diseminasi Informasi tentang
66
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kegunaan, keunggulan atau keuntungan suatu produk
supaya menimbulkan keinginan untuk melakukan
pembelian.Iklan merupakan salah satu bentuk
promosi yang paling banyak digunakan perusahaan
dalam mempromosikan produknya. AMA(American
Marketing Association) mendefinisikan iklan sebagai
semua bentuk bayaran untuk mempresentasikan dan
mempromosikan ide barang, atau jasa sarana non
personal oleh sponsor yang jelas.67 Hampir seluruh
sisi kehidupan manusia saat ini tidak terlepas dari
pengaruh berbagai iklan yang ditampilkan oleh
berbagai media, baik cetak, maupun elektronik.
Dengan demikian dapat, dikatakan bahwa iklan
adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan
manusia modern. Iklan mempunyai manfaat sebagai
berikut:
1) Pembentukan citra organisasi dalam jangka
panjang (iklan konstitusional)
2) Pemantapan merek dagang tertentu dalam jangka
panjang (iklan produk)
3) Penyebaran informasi tentang penjualan, jasa dan
peristiwa (iklan klasifikasi)
4) Pengumuman penjualan khusus (iklan penjualan)
5) Anjuran untuk melakukan sesuatu (iklan
anjuran)68
b. Sifat Iklan
Menurut Kotler iklan mempunyai sifat-sifat sebagai
berikut:69
1) Memasyarakat (Public Presentation)
Dengan iklan yang baik dan tepat akan dapat
menjangkau masyarakat luas dengan cepat. Dapat
67
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2)

3)

4)

5)

memberikan pengaruh terhadap barang yang
ditawarkan oleh penjual. Karena pesan yang
dirancang dalam iklan adalah sarana untuk semua
audiences atau konsumen sehingga motivasi
pembelian konsumen akan dapat dikenali.
Kemampuan Membujuk
Periklanan mempunyai daya bujuk yang tinggi
(sangat persuasif), hal ini disebabkan periklanan
dapat dimuat berkali-kali. Dengan demikian para
calon pembeli dapat membanding-bandingkan
dengan iklan yang dibuat pesaing. Format iklan
memberikan pesan yang positif dengan citra
perusahaannya.
Ekspresif (Expressivenes)
Periklanan mempunyai kemampuan untuk
mendramatisir
produk
sekaligus
juga
perusahaanya. Hal ini disebabkan periklanan
menggunakan seni cetak, warna, suara, dan
formatnya yang menarik.
Impersonal (tidak terhadap orang tertentu saja)
Periklanan merupakan bentuk komunikasi yang
hanya monolog. Oleh karena itu konsekuensinya
tidak dapat menanggapi respon atau tanggapan
secara langsung dari pembaca iklan. Dalam hal
ini iklan bersifat kurang luwes.
Efisien
Periklanan dikatakan efisien, kerana periklanan
dapat menjangkau masyarakat luas, terutama
secara geografis. Sehingga biaya persatuan untuk
promosi menjadi rendah atau murah.

c. Indikator Iklan (Advertising)
Indikator iklan menurut model AIDA yang
dikemukakan Kotler dan keller adalah :
1) Perhatian (attetion)
Konsumen perlu ditingkatkan melalui iklan agar

61
tertarik untuk mencoba suatu produk baru yang
dikeluarkan perusahaan sebagai pemenuh
kebutuhan dan keinginan masyarakat.
2) Ketertarikan (interest)
Iklan yang disampaikan harus menarik sehingga
konsumen tertarik pada produk yang ditawarkan.
3) Keinginan (desire)
Dengan menggunakan media dalam periklanan
akan meningkatkan keinginan konsumen untuk
mencari tahu tentang produk yang ditawarkan.
4) Tindakan (action)
Setelah mendapat informasi mengenai produk
tersebut melalui iklan maka konsumen
diharapkan melakukan tindakan pembelian pada
produk tersebut.70
d. Media Social
Definisi social media menurut Nasrullah (2015)
adalah medium di internet yang memungkinkan
pengguna merepresentasikan dirinya maupun
berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi
dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial
secara virtual.71
Menurut Thoyibie, social media adalah konten
berisi informasi, yang dibuat oleh orang yang
memanfaatkan teknologi penerbitan, sangat mudah
diakses dan dimaksudkan untuk memfasilitasi
komunikasi, pengaruh dan interaksi dengan sesama
dan dengan khalayak umum. Dewasa ini, praktek
pemasaran melalui social media mulai berkembang
dan digunakan sebagai alat pemasaran produk
mempromosikan merek dan brand suatu perusahaan.
Social media merupakan tempat berkumpulnya orang70
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orang yang ingin berbagi informasi dan tempat untuk
mencari teman baru serta berinteraksi dengan teman
lainnya secara online. Social media yang berkembang
sangat pesat di negara Indonesia ialah facebook,
Instagram, whaatsap dan media sosial lainnya.72
1) Facebook
Facebook awalnya dibuat hanya menjadi
channelpenghubung antara mahasiswa Harvard,
kemudian semakin terkenal hingga berhadapan
langsung dengan Friendster. Dengan inovasinya
menjadikan Facebook tidak hanya sebagai
jembatan komunikasi tetapi juga sarana hiburan
dengan ratusan game online dan juga menjadi
media promosi online, yang menjadikan
Facebook melaju tak terkalahkan sampai saat
ini.73
2) Instagram
Instagram awal mulanya dibentuk oleh
perusahaan Burb INC, perusahaan Burb INC
adalah sebuah perusahaan yang mempunyai visi
dan misi dalam membuat aplikasi untuk gadget.
Di awal mula terbentuknya, perusahaan tersebut
hanya banyak melakukan pembuatan aplikasi
untuk gadget. Instagram juga berawal dari
Programmer dan sekaligus CEO nya yaitu Mike
Krieger dan Kevin Systrom, mereka merupakan
bagian terpenting didalam berdirinya instagram.
Jika tidak ada mereka, maka instagram pun tidak
ada. Instagram didirikan bersama Burb INC di
awal tahun 2010 sekitar bulan Januari.74
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Instagram bisa disebut media sharing. Media
sosial ini memfasilitasi penggunanya untuk
berbagi media seperti dokumen, audio, video,
gambar dan sebagainya. Instagram merupakan
media sosial yang saat ini masih banyak diminati
oleh para penggunanya, karena memudahkan
pengguna untuk mengunggah foto, video pendek,
yang bisa disertai dengan caption. Maka dari itu
instagram digunakan sebagai media promosi.
3) Online Stores
Menurut Carrol Anne Online stores ini
merupakan tempat untuk menjual atau membeli
barang secara digital dengan memilih dan
memesan barang menggunakan internet tanpa
harus bertatap muka dengan penjual maupun
yang ingin dibeli.
Contoh: Shopee, Tokopedia, Lazada, dll.
Keuntungan online stores bagi konsumen:
a) Harga relatif lebih murah (lower price)
b) Pilihan lebih luas (wider choice)
c) Informasi yang lebih baik (better information)
d) Praktis atau menyenangkan (convenience)75
e. Social Media Advertising Dalam Perspektif Bisnis
Islam
Dalam bisnis modern saat ini, setidaknya kita
pernah menemui beberapa cara yang tidak terpuji
yang dilakukan oleh pembisnis dalam memasarkan
produknya, yang tentunya hal ini dilarang dalam
agama Islam. Konsep periklanan dalam bisnis
islamharus selalu memberikan manfaat dan
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kemaslahatan, seperti yang dijelaskan sebagai
berikut:76
a. Fungsi iklan
Apabila kita melihat tujuan iklan, maka iklan
mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi informatif
dan fungsi transformatif. Dalam bisnis islam,
tidak mempermasalahkan fungsi informatif,
dengan syarat dilandasi oleh sifat shiddiq dan
amanah.
Sedangkan
fungsi
transformatif
berfungsi untuk mengubah sikap-sikap yang
dimiliki konsumen terhadap merek. Citra yang
dibangun oleh perusahaan harus dengan kejujuran
serta tidak menghalalkan barang yang sudah jelas
haram.
b. Bahasa Iklan.
Bisnis Islam tidak mempermasalahkan apakah
bahasa iklan mengandung makna sebenarnya atau
istilah. Hal yang terpenting adalah bahwa bahasa
iklan harus mencerminkan akhlak, sehingga
bahasa iklan tersebut berada dalam koridor
mentaati norma-norma agama dan susila, serta
mencerminkan sifat shiddiq (kejujuran).
c. Kejujuran dan kebenaran informasi yang
disampaikan dalam iklan.
Iklan yang tidak sesuai dengan kenyataan, iklan
yang memberikan keterangan palsu mengenai
produk yang ditawarkan, ini tentunya tidak sesuai
dengan apa yang diharapkan oleh konsumen
setelah mereka menyaksikan iklan tersebut. Maka
dari itu, aspek yang paling penting dalam
periklanan yaitu informasi harus sesuai dengan
fakta.Selain itu, keakuratan informasi tentang
produk yang diiklankan dengan menyampaikan
76
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informasi secara tepat merupakan landasan pokok
untuk tidak memberikan kesesatan dalam
memberikan informasi kepada masyarakat
pembaca dan pendengar. Seperti yang terkandung
dalam Q.S Al-Hujurat: 6.
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika
datang kepadamu orang fasik membawa suatu
berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu
tidak melimpakan suatu kaum tanpa mengetahui
keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal
atas perbuatanmu itu.”
d. Menghindari iklan yang Komparatif.
Periklanan harus menghindari iklan yang
komparatif atau berupa perbandingan. Apalagi
perbandingan tersebut terutama yang mengacu
pada merek yang bersaing. Sebagaimana firman
Allah, Q.S An-Nisa: 135.
ٌْ َٰٓاََُّهَا اىَّ ِز ََِْ ٰا ٍَُْىْ ا ُمىْ ُّىْ ا قَىَّا ٍِ َُِْ تِ ْاىقِ ْغ ِػ ُشهَذ َۤا َء ِ ٰ َّّللِ َوىَىْ ع َٰيًٓ اَ ّْفُ ِغ ُن
ّ ٰ َاَ ِو ْاى َىاىِ َذ َْ ِِ َو ْاَلَ ْق َشتِ َُِْ ۚ اِ ُْ ََّ ُن ِْ َغُِّْاا اَوْ فَقِ ُْشاا ف
اَّللُ اَوْ ٰىً تِ ِه ََ ۗا فَ ًَل
ّ ٰ َُّ ِ ْشظُىْ ا فَا
هللاَ َماَُ تِ ََا
ِ ذَرَّثِعُىا ْاىهَ ٰ ٓىي اَ ُْ ذَ ْع ِذىُىْ ا ۚ َواِ ُْ ذ َْي ٗ ٓىا اَوْ ذُع
ذَ ْع ََيُىْ َُ َخثِ ُْشاا
Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman,
jadilah kamu orang yang benar-benar penegak
keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun
terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum
kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka
Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena
ingin menyimpang dari kebenaran.dan jika kamu
memutar balikkan (kata-kata) atau enggan
menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah
Maha mengetahui segala apa yang kamu
kerjakan.”
e. Eksploitasi wanita
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Iklan yang menawarkan produk seperti, kosmetik,
perawatan tubuh, maupun produk lainnya yang
sering menggunakan media tubuh wanita agar
iklannnya dianggap menarik. Atau suatu pameran
yang menggunakan wanita sebagai penjaga stand
dengan berpakaian yang minim serta menugaskan
wanita tersebut untuk merayu calon pembelinya,
agar membeli produk yang mereka tawarkan.
Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nur:
30.
ٌْ ۗ ُل اَ ْص ٰمً ىَه
َ ِاس ِه ٌْ َوََحْ فَظُىْ ا فُشُوْ َجهُ ۗ ٌْ ٰرى
َ قُوْ ىِّ ْي َُ ْؤ ٍِِْ َُِْ ََ ُغعُّ ىْ ا ٍِ ِْ اَ ْت
ِ ص
ّ ٰ َُّ ِا
َُ ْهللاَ َخثِ ُْ ٌۢ ٌش تِ ََا ََصْ َْعُى
Artinya:“Katakanlah kepada orang laki-laki yang
beriman:
"Hendaklah
mereka
menahan
pandanganya, dan memelihara kemaluannya;
yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka,
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang
mereka perbuat".
B. Pengajuan Hipotesis
Berdasarkan landasan teori, penelitian sebelumnya, dan tujuan
penelitian. Maka pengajuan hipotesis sebagai berikut
1. Pengaruh Health Awareness Terhadap Minat Beli Jamu
Dimasa Covid-19
Health Awarness atau Kesadaran kesehatan adalah
suatu kepedulian dan perhatian untuk menjadi lebih baik
dan termotivasi untuk menjaga dan mempertahankan
kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup dengan cara
menerapkan pola hidup sehat.77 Health awareness bisa
dijelaskan sebagai tingkat kesadaran seseorang terhadap
kesehatan yang ditunjukkan pemahaman mengenai arti
pentingnya kesehatan dan berbagai perilaku yang dinilai
77
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mempengaruhi kesehatan.78 Persepsi apakah makanan itu
sehat atau tidak untuk konsumen adalah salah satu motivasi
yang dapat mempengaruhi niat beli mereka.Oleh karena
itu, kesadaran kesehatan merupakan faktor yang dapat
membentuk sikap konsumen.Kesadaran kesehatan dapat
memprediksi sikap, niat, dan keputusan pembelian
konsumen.
Hal tersebut didukung oleh beberapa penelitian
terdahulu yaitu Muslihati dan Trifiyanto (2021)
membuktikan bahwa Health Awareness memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap minat beli produk. Health
awareness yang ditawarkan menjadi pertimbangan
konsumen dalam minat beli produk. Sehingga dapat
diketahui bahwa semakin tinggi kesadaran kesehatannya
maka akan semakin tinggi pula minat beli akan
produk.79Hal ini sejalan dengan penelitian F.
Kutresnaningdian (2012) menyatakan bahwa kesadaran
pada kesehatan atau perhatian pada keamanan makanan
berpengaruh positif terhadap sikap konsumen untuk
membeli makanan organik.80 Hal itu berarti bahwa
semakin baik kesadaran kesehatan dan perhatian pada
keamanan makanan konsumen, maka semakin tinggi pula
sikap konsumen tersebut.
Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan
oleh Andrian (2015) penelitian yang bertujuan untuk
menguji dan memahami perilaku pembelian konsumen
terkait dengan minat pembelian (purchase intention)
produk organik menghasilkan bahwa tingkat kesadaran
78
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akan kesehatan konsumen dari masing-masing penelitian
menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh terhadap sikap
yang bisa menimbulkan minat beli terhadap produk
organik.81Hal
ini
dikarenakan
tingkat
health
consciousnesskonsumen
lebih
dikaitkan
kepada
makananyang dikonsumsi dan kegiatan fisik yang rutin
dilakukan (Bhangale, 2011).82
Berdasarkan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Syaifulloh dan Iriani (2013)
yang menunjukkan bahwa gaya hidup sehat sebagai suatu
bentuk kesadaran dari individu pentingnya kesehatan
memiliki pengaruh siginifikan terhadap minat membeli
produk-produk organik atau makanan dan minuman
sehat.83 Sehingga penulis membuat hipotesis:
Hipotesis 1: VariabelHealth Awarness berpengaruh
positif dan signifikan terhadap minat beli
2. Pengaruh Green Product Terhadap Minat BeliJamu
Dimasa Covid-19
Green Product merupakan produk yang dirancang
untuk meminimalkan dampak lingkungan selama siklus
hidup produk tersebut, secara khusus penggunaan sumber
daya yang tidak dapat diperbarui diminimalkan, bahan
beracun dihindari dan penggunaan sumber daya yang dapat
diperbarui sesuai dengan tingkat keperluan. Secara lebih
sederhana,84
Dalam penelitian Roby dan Andjarwati (2014) green
product berpengaruh terhadap minat beli konsumen, yaitu
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jika green product semakin kuat, maka minat beli
konsumen juga akan semakin kuat. Penyebab minat beli
pada konsumen dalam green product ini dilihat dari
berbagai segi, yaitu mulai dari segi kesehatan, segi
pengemasan produk, sumber bahan baku dan adanya
sertifikat ramah lingkungan.85 Hal ini pun sejalan dengan
penelitian dari Elvierayani dan Choiroh (2020) yang
berpendapat bahwa green product pada produk ramah
lingkungan secara simultan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap minat beli konsumen. Artinya tanpa
melihat aspek-aspek yang unggul dalam kegiatan green
product, minat beli konsumen pada produk ramah
lingkungan sudah cukup tinggi. Tingginya hasil tersebut
dikarenakan oleh faktor-faktor lain seperti bentuknya yang
unik, menarik, kualitas produk yang bagus menjadi
primadona untuk digunakan tanpa mempertimbangkan
produk tersebut ramah lingkungan ataupun tidak meskipun
harga produk ramah lingkungan tergolong tidak murah
namun peminatnya tetap berlimpah.86
Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan
oleh Muslihati dan Trifiyanto (2021) variabel Green
Product tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
minat beli produk. Green product yang ditawarkan tidak
menjadi pertimbangan konsumen dalam minat beli produk.
Karena responden hanya mengetahui produk dari segi
kognitif mereka terhadap green product saja.87Sedangkan
penelitian yang dilakukan Lathifah dan Widyastuti (2018)
Green product menjadi salah satu solusi dalam menjaga
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lingkungan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan
yang menciptakan green product pada kegiatan
pemasarannya dapat mempengaruhi minat beli konsumen
untuk membeli kembali produk.88 Sehingga penulis
membuat hipotesis:
Hipotesis 2 :VariabelGreen product berpengaruh positif
dan signifikan terhadap minat beli
3. Pengaruh Social Media Advertising Terhadap Minat
BeliJamu Dimasa Covid-19
Social Media Advertising yaitu sebuah upaya yang
dilakukan pemasar dalam menyampaikan pesan (ide,
gagasan, nilai) kepada konsumen dengan berperan
langsung dalam ikatan sosial masyarakat pada medium
internet, sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi dan
berkolaborasi dengan calon konsumen sasaran dan seacara
aktif mempromosikan produk atau jasa. Social media
advertising adalah iklan yang disajikan untuk pengguna
media sosial. Iklan melalui media sosial ini diyakini
mampu menyajikan iklan dengan konten yang lebih
relevan (Yulita: 2012 ).89
Berdasarkan penelitian Heny Herawati (2020)
terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara iklan
media sosial terhadap minat beli konsumen.Media sosial
meningkatkan kemampuan dalam komunikasi berupa foto
yang dikemas secara kreatif menjadi salah satu faktor yang
sangat penting dalam menarik minat atau peratian
konsumen.90 Sejalan dengan penelitian Yulita Suharsono
(2012) Social media advertising berpengaruh signifikan
88
Aisyah Rizki Al Lathifah dan Dominica A. Widyastuti. 2018. Pengaruh
Green Product Terhadap Minat Pembelian Ulang. Journal of Entrepreneurship,
Management, and Industry. Vol. 1 No. 01
89
Yulita Suharsono. 2012. Analisis Pengaruh Social Media Advertising,
Ewom, dan Peer Groups Terhadap Trust dan Purchase Intention
90
Heny Herawati, 2020 Pengaruh Iklan Media Sosial Instagram Dan Celebrity
Endorser ( Selebgram ) Terhadap Minat Beli, Universitas Pendidikan Indonesia

71
terhadap purchase intention. Iklan media sosial akan
membuat konsumen terpengaruh melalui informasi yang
disajikan. Pengaruh tersebut akan menciptakan minat
untuk melakukan pembelian.91
Sedangkan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Saverius iklan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan
terhadap minat beli.Perusahaan seharusnya lebih persuasif
dalam memunculkan iklan, jadi tidak hanya lucu dan
menarik untuk dilihat atau didengar. Selain itu perlu
adanya informasi yang detail mengenai produk dalam
iklan.92Lalu dalam penelitian Arief dan Millianyani (2015)
Social Media Marketing (Context, Communication,
Collaboration, Connection) secara simultan memiliki
pengaruh terhadap minat beli konsumen.93 Sehingga
penulis membuat hipotesis:
Hipotesis 3 : Variabel Social Media Advertising
berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli
4. Health Awareness, Green Product, Social Media
Advertising dan Minat BeliJamu Dimasa Covid-19
dalam Perspektif Bisnis Islam
Agama Islam telah mengajarkan untuk selalu hidup
bersih dan sehat sesuai dengan ajaran islam. Menjaga
kesehatan sendiripun dasar pertama dan salah satu sisi
tindakan pencegahan dari penyakit, sedangkan sisi yang
lain adalah menjaga kesehatan lingkungan. Pentingnya
dalam menjaga kesehatan menurut islam karena tidak akan
sempurna jika menikmati kehidupan dan menjalankan
91
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perintah-Nya jika tidak dalam keadaan fisik yang sehat
bugar. Selain itu manusia juga diperintahkan untuk selalu
menjaga lingkungan sekitar, salah satunya dengan
menggunakan produk ramah lingkungan atau green
product.Setiap muslim wajib untuk melindungi bumi dan
sekitarnya. Segala tindakan yang dilakukan dengan sengaja
serta berdampak pada lingkungan serta sumber daya alam
sangat tidak lebih disukai dalam islam. Manusia diciptakan
di muka bumi untuk menjadi khilafah dengan tanggung
jawab besar menjaga dan merawat lingkungan
sekitar.Bentuk tindakan menjaga lingkungan dapat
diwujudkan melalui pelestarian alam dan menciptakan dan
pemakaian produk-produk yang ramah terhadap
lingkungan. Hal tersebut menuntut produsen untuk dapat
memproduksi produk yang tidak saja menguntungkan
secara ekonomis namun juga harus dapat ikut serta
menjaga lingungan.
Dalam aspek pemasaran Islam melarang umatnya
dengan melakukan penipuan, tidak jujur, ataupun
memanipulasi fakta suatu produk yang diperjual
belikan.Sebagai seorang pemasar harus senantiasa
menjauhi hal-hal yang bersifat mengada-ada dan menjauhi
hal yang bersifat kebohongan yang dapat merugikan
konsumen. Selain itu, konsumen juga tidak hanya
memperoleh informasi tentang keunggulan sebuah produk
saja, tanpa dibarengi dengan informasi kelemahannya.
Menurut Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir
Sula dalam bukunya syariah marketing (2006: 67-93)
dalam Maleha (2016) setidaknya ada 9 etika yang harus
menjadi prinsip-prinsip dasar bagi para pelaku usaha dalam
memanajemen bisnisnya, yakni sebagai berikut:94
a. Memiliki kepribadian spiritual (taqwa)
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Seorang muslim diperintahkan untuk selalu
mengingat Allah, bahkan dalam suasana mereka
sedang sibuk beraktivitas. Ia hendaknya sadar penuh
dan responsif terhadap prioritas-prioritas yang telah
ditentukan oleh Allah. Kesadaran akan Allah ini
hendaklah menjadi sebuah kekuatan pemicu (driving
force) dalam segala tindakan. Misalnya saja, ia harus
menghentikan aktivitas bisnisnya saat datang
panggilan shalat, demikian juga dengan kewajibankewajiban yang lain
b. Berprilaku baik dan simpatik (Shidq)
Berprilaku baik, sopan santun dalam pergaulan adalah
fondasi dasar dan inti dari kebaikan tingkah laku.
Sifat ini sangat dihargai dengan nilai yang tinggi dan
mencakup semua sisi manusia. Sifat ini adalah sifat
yang harus dimiliki kaum muslim. Banyak ayat dalam
al-Qur‟an dan hadis-hadis Rasulullah yang
memerintahkan kaum muslim untuk memiliki sifat
tersebut, seperti QS. Al-Hijr [15]: 88 yang
mengajarkan manusia untuk senantiasa berwajah
manis, berprilaku baik dan simpatik, QS. Luqman
[31]: 18-19 yang mengajarkan untuk senantiasa
rendah ahti dan bertutur kata yang manis, QS. AlImran [3]: 159 dan Al-Anbiya [21]: 107, yang
mengatakan bahwa Rasulullah adalah manusia yang
sangat pengasih dan murah hati.
c. Berlaku adil dalam berbisnis (Al-Adl)
Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis
yang mengandung kezaliman dan mewajibkan
terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam
setiap pergaulan dagang dan kontrak-kontrak bisnis.
Al-Qur‟an berkali-kali menyatakan bahwa Allah
mencintai orang-orang yang berbuat adil dan
membenci orang-orang yang berbuat zalim, (QS. Hud
[11]: 18), adil harus terhadap setiap orang termasuk
yang tidak seagama denganmu (QS. Asy-Syura‟ [42]:
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15), dan perintah berbuat adil bagi setiap manusia
(QS. An-Nisa‟ [4: 28, Al-Maidah [5]: 42, Al-Hujurat
[49]: 9, Al-An‟am [6]: 152).
d. Bersikap melayani dan rendah hati (khidmah)
Sikap melayani dan rendah hati merupakan sikap
utama dari seorang pebisnis.Tanpa sikap melayani
dan rendah hati, yang melekat pada kepribadiannya,
dia bukanlah seorang yang berjiwa pebisnis.
Rasulullah bersabda bahwa salah satu cirri orang
beriman adalah mudah bersahabat dengan orang lain,
dan orang lain pun mudah bersahabat dengannya. AlQur‟an juga memerintahkan dengan sangat ekspresif
agar kaum muslim bersifat lembut dan sopan santun
manakala berbicara dan melayani pelanggan (QS. AlBaqarah [2]: 83 dan QS. Al-Isra‟ [17]: 53).
e. Menepati janji dan tidak curang
Menepati janji atau amanah dalam Islam merukan
sifat dan sikap utama yang harus dimiliki kaum
muslim. Al-Qur‟an dan hadis-hadis Rasulullah
banyak menyatakan pentingnya menjaga amanah,
seperti perintah untuk selalu menjaga amanah Allah,
rasul-Nya, dan amanat-amanat lainnya (QS. Al-Anfal
[8], Al-Nisa‟ [4]: 58, Al-Maidah [5: 92, Al-A‟raf [7]:
62, Al-Qalam [68], Hud [11]: 57, dan An-Nahl [16]:
35), pertanggungjawaban amanah di hadapan Allah
sangat berat (QS. Al-Ahzab [33]: 72, dan Al-Ma‟arij
[70]: 32).
f. Jujur dan terpercaya (Al-Amanah)
Kejujuran merupakan akhak yang harus menghiasi
manajemen bisnis syariah dalam setiap gerak
langkahnya. Menurut Muhammad Ibn Ahmad alShahih, kejujuran yang hakiki itu terletak pada
muamalah mereka. Jika ingin mengetahui sejauh
mana tingkat kejujuran seorang sahabat, ajaklah kerja
sama dalam bisnis. Di sana akan kelihatan sifat-sifat
aslinya, terutama dalam hal kejujuran.
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g. Tidak suka berburuk sangka (Su’uzh-zhann)
Islam sangat melarang pelaku usaha berburuk sangka
terhadap pelaku usaha lain, hanya bermotifkan
persaingan bisnis (QS. Al-Hujurat [49]: 12, dan AlAhzab [33]: 58).
h. Tidak suka menjelek-jelekkan (Ghibah)
Menjelek-jelekkan (Ghibah) merupakan salah satu
penyakit hati yang harus dihindari pelaku usaha.
Allah melarang perbuatan tersebut dalam firman-Nya
: “Dan janganlah sebagian kamu mengumpat sebagian
yang lain” (QS. Al-Hujurat [49]: 12).
i. Tidak melakukan suap (risywah)
Menyuap (risywah) merupakan perbuatan haram dan
termasuk dalam kategori makan harta orang lain
dengan cara batil. Memberikan sejumlah uang dengan
maksud agar dapat memenangkan tender suatu bisnis,
atau memberikan sejumlah uang kepada hakim atau
penguasa agar dimenangkan suatu perkara atau di
ringankan hukuman merupakan tindakan berkategori
suap (risywah).
Kemudian
untuk
pembelanjaan
yang
dianjurkan dalam islam adalah yang digunakan untuk
memenuhi “kebutuhan” dan melakukan secara
rasional. Konsumsi merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari perilaku manusia dalam memenuhi
hidupnya.Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk
memenuhi kebutuhanataupun keinginannya, selama
dengan pemenuhan tersebut, maka martabatmanusia
bisa meningkat.Semua yang ada di bumi ini
diciptakan untuk kepentingan manusia, namun
manusia
diperintahkan
untuk
mengonsumsi
barang/jasa yang halal dan baik saja secara wajar,
tidak berlebihan.Pemenuhan kebutuhan ataupun
keinginan tetap dibolehkan selama hal itu mampu
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menambah mashlahah atau tidak mendatangkan
mudharat.
Hipotesis 4 :Health awareness, green product dan social
media advertising berpengaruh signifikan terhadap
minat beli jamu dimasa Covid-19 dalam perpektif
bisnis islam

Atas penjelasan diatas maka kerangka konsep penelitian ini adalah
sebagai berikut

Health Awareness
(X1)
Minat Beli (Y)

Green Product (X2)
Social Media
Advertising (X3)

Perspektif Bisnis Islam
Gambar 2.2
Kerangka Pikir
Maraknya virus Covid-19 di Indonesia membuat
tingkat kesadaran masyarakat meningkat, dimana
seharusnya berkaitan dengan meningkatnya kesadaran
akan produk ramah lingkungan yang banyak
dipromosikan pada media social. Akan tetapi masih
banyak
generasi-generasi
muda
yang
kurang
kesadarannya akan kesehatn dan produk ramah
lingkungan. Oleh karena itu, kerangka pemikiran diatas
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dimaksudkan untuk menjelaskan, mengungkapkan dan
mengatakan persepsi-persepsi keterkaitan antara variabel
yang akan diteliti yaitu health awareness, green product
dan social media advertising terhadap minat beli
konsumen. Kemudian mengetahui keterkaitan yaitu
health awareness, green product dan social media
advertising terhadap minat beli konsumen dalam analisis
perspektif bisnis islam.
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