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ABSTRAK 

Iklan dapat membuat persaingan menjadi lebih kompetitif, sehingga 

keputusan pembelian terhadap produk menjadi semakin meningkat 

sehingga iklan menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam dunia bisnis. 

Banyak pelaku bisnis yang menggunakan sosial media untuk 

mengiklankan produknya salah satunya yaitu youtube. Youtube 

dianggap memiliki potensi yang besar bagi pengiklan, mengingat 

youtube memiliki segmen yang lebih pasti. Namun berdasarkan pra 

riset yang penulis lakukan menunjukan bahwa banyak pengguna 

youtube yang tidak menyukai dan merasa terganggu dengan 

adanya iklan di youtube. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh youtube advertising terhadap keputusan pembelian 

smartphone Samsung dengan brand awareness sebagai variabel 

mediasi dalam perspektif etika bisnis Islam. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitan ini 

adalah dengan menggunakan kuesioner yang menggunakan skala likert. 

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 sampel. Pendekatan 

penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data yang 

digunakan adalah data primer. Populasi penelitian ini adalah pengguna 

smartphone Samsung di Bandar Lampung. Metode analisis data yang 

digunakan adalah pendekatan Partial Least Square (PLS).  

Hasil uji Ttest menunjukkan bahwa Youtube advertising dan brand 

awareness berpengaruh dan signifikan terhadap keputusan pembelian, 

dan dengan menggunakan causal step hasil penelitian menunjukkan 

bahwa youtube advertising berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Brand awareness memediasi antara pengaruh 
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youtube advertising terhadap keputusan pembelian secara partial 

mediation. 

Kata  Kunci : Youtube advertising, Brand awareness, Keputusan 

Pembelian
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ABSTRACT 

Advertising can make competition more competitive, so buying 

decisions on products become increasing so that advertising becomes 

something that needs to be considered in the business world. Many 

business people who use social media to advertise their products, one 

of which is Youtube. Youtube is considered to have great potential for 

advertisers, considering that Youtube has a more definite segment. But 

based on pre-research that the author did showed that many youtube 

users who do not like and feel disturbed by the existence of youtube ads. 

This research aims to find out the influence of Youtube advertising on 

Samsung smartphone purchase decisions with brand awareness as a 

mediation variable in the perspective of Islamic business ethics. 

The data collection method used in this study is to use 

questionnaires that use the likert scale. The sample in this study 

amounted to 100 samples. This research approach is quantitative 

research with the data source used being primary data. The population 

of this study is Samsung smartphone users in Bandar Lampung. And the 

data analysis method used is the Partial Least Square (PLS) approach. 

The results of the Ttest showed that Youtube advertising and brand 

awareness are influential and significant on purchasing decisions. By 

using causal step, the results of the study showed that youtube 

advertising has a positive and significant effect on purchasing 

decisions. brand awareness mediates between the influence of youtube 

advertising on partially mediation purchasing decisions 

Keywords: Youtube advertising, Brand awareness, Purchasing 

Decisions
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MOTTO 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إَِلَّ أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْن 

َ َكاَن بُِكْم َرِحيًماتََراٍض ِمْنُكْم ۚ َوََل تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم ۚ  إِنَّ َّللاَّ  

"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." 

 (Al-Quran Surah An-Nisa’ Ayat 29)



ix 
 

 
 

PERSEMBAHAN 

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat-Nya, sehingga penulis 

mampu menyajikan hasil penelitian yang semoga dapat bermanfaat 

bagi semua pihak yang memerlukan. Dengan lafal bismillah dan rasa 

syukur serta kerendahan hati, penulis persembahkan hasil penelitian ini 

kepada: 

1. Kedua orangtua saya yang selalu menjadi sumber kebahagiaan 

saya. Ibuku dan Ayahku yang selalu menjadi orang yang paling 

saya sayangi. Ibu saya Minak Putri dan Almarhum ayah saya 

Bapak Rudi Cahyadi  yang mendidik saya untuk selalu 

meminta ridho Allah SWT dalam setiap langkah yang saya 

ambil dan mendidik saya untuk memiliki daya juang dan selalu 

mencurahkan kasih sayang yang tiada batas. Terimakasih 

selalu memberikan yang terbaik. Skripsi ini adalah 

persembahan kecil saya untuk kedua orangtua saya.  

2. Kakak dan adikku yang selalu memberikan dukungan dan doa 

serta selalu ada saat dibutuhkan. Ali Saputra, A.Md, Bebi 

Turmala, Heri Sandra, Fitria dan Fahri Juandi. Terima kasih 

sudah membantu proses perkuliahan ini hingga akhir. 

3. Kedua pembimbing saya Bapak Dr. Budimansyah, S.Th.I., 

M.Kom.I dan Bapak Vicky F Sanjaya, M.Sc yang bersedia 

dengan ikhlas meluangkan waktu dan pikirannya untuk 

membimbing saya, serta selalu memberikan motivasi dan 

dukungan agar selalu semangat dalam proses penyusunan 

skripsi ini. 



x 
 

 
 

4. Pak Doni Peryanto dan BAZNAS kota Bandar Lampung yang 

telah membeli dukungan, motivasi dan arahan selama 

perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. 

5. Sahabat-sahabat saya  Yerlinda Agustina, Aulia Nasyifa Putri 

dan Nabila Afifah  yang selalu menyemangati dan memberi 

pengaruh positif kepada saya.



xi 
 

 
 

RIWAYAT HIDUP 

Penulis bernama lengkap Yuli Yana, Lahir di Pagar Dewa pada 

tanggal 3 September 1999, anak ke empat dari pasangan Rudi Cahyadi 

dan Minak Putri. Yuli Yana merupakan anak keempat dari enam 

bersaudara. Berikut ini jenjang pendidikan formal yang telah penulis 

tempuh yaitu: 

1. SDN 1 Pagar Dewa, Tulang Bawang Barat dan mendapat ijazah 

pada tahun 2011. 

2. SMPN 1 Pagar Dewa, Tulang Bawang Barat dan mendapat ijazah 

pada tahun 2014. 

3. SMKS Trisakti Bandar Lampung dan mendapat ijazah pada tahun 

2017 

4. Penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di UIN 

Raden Intan Lampung pada program studi Manajemen Bisnis 

Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2018.



xii 
 

 
 

KATA PENGANTAR 

 

Bismillahorrahmanirrahim   

  Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha  

penyayang. Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT 

yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa kesehatan, ilmu 

pengetahuan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Pengaruh 

Youtube Advertising Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone 

Samsung dengan Brand Awareness sebagai Variabel Mediasi 

dalam Perspektif Etika Bisnis Islam” dapat diselesaikan dengan baik 

sebagai syarat menyelesaikan Program Studi S1 Manajemen Bisnis 

Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung.  

  Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Baginda 

Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya. Penulis 

menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak 

kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat 

diharapkan oleh penulis, dalam kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan ucapan terimakasih kepada:   

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E.,M.M.,Akt.,C.A selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung. 

2. A. Zuliansyah, S.Si., M.M selaku Ketua Prodi Manajemen 

Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung.   

3. Dr. Budimansyah, S.Th.I., M.Kom.I selaku Pembimbing 

Akademik I yang dengan sabar membimbing dan meluangkan 



xiii 
 

 
 

waktu dan pikirannya dalam mengarahkan penulis hingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

4. Vicky F Sanjaya, M.Sc. selaku Pembimbing Akademik II yang 

dengan ikhlas membimbing dan meluangkan waktu dan 

pikirannya dalam mengarahkan penulis hingga 

terselesaikannya skripsi yang baik dan benar dari penulis.   

5. Bapak dan Ibu dosen selaku guru yang amat sangat berjasa bagi 

penulis dalam memberikan ilmu, mendidik dan membentuk 

karakter dengan penuh keikhlasan.   

6. Seluruh staff karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

yang turut berperan dalam penyelasaiannya studi penulis. 

7. Seluruh sahabat dan semua pihak yang tidak mampu penulis 

sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada 

penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.    

 Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak dan Ibu Dosen, 

Sahabat dan seluruh pihak yang terlibat dengan kebaikan-kebaikan 

yang berlipat ganda. Penulis menyadari masih banyak kekurangan 

dan jauh dari kesempurnaaan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu 

kiranya para pembaca dapat memberikan kritik, saran yang 

membangun sehingga melengkapi tulisan ini dan menjadikannya 

lebih baik lagi.   

 

Bandar Lampung, 10 Januari 2022 

Penulis 

 

Yuli Yana 

1851040322 

 



xiv 
 

 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL .................................................................. i 

ABSTRAK .................................................................................. ii 

ABSTRACT ................................................................................. iv 

SURAT PERNYATAAN ........................................................... v 

HALAMAN PERSETUJUAN .................................................. vi 

HALAMAN PENGESAHAN .................................................... vii 

MOTTO ...................................................................................... viii 

PERSEMBAHAN ....................................................................... ix 

RIWAYAT HIDUP .................................................................... xi 

KATA PENGANTAR ................................................................ xii 

DAFTAR ISI ............................................................................... xiv 

DAFTAR TABEL ...................................................................... xvii 

DAFTAR GAMBAR  ................................................................. xviii 

DAFTAR LAMPIRAN .............................................................. xix 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul .............................................................. 1 

B. Latar Belakang Masalah .................................................. 3 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah .................................... 10 

D. Fokus dan Subfokus Penelitian ....................................... 11 

E. Rumusan Masalah ........................................................... 11 

F. Tujuan Penelitian ............................................................. 12 

G. Manfaat Penelitian ........................................................... 12 

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang relevan ...................... 13 

I. Sistematik Pembahasan ................................................... 18 

 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori ................................................................ 20 

1. Teori Pemasaran ....................................................... 20 

2. Teori S-O-R (Stimulus Organisme Respons) ............ 20 

3. Etika Bisnis Islam ..................................................... 22 

4. Pemasaran dalam Ekonomi Islam ............................. 25 

5. Komunikasi Pemasaran............................................. 29 

6. Mobile Advertising ................................................... 31 

7. Youtube advertising .................................................. 33 



xv 
 

 
 

8. Brand awareness ...................................................... 37 

9. Keputusan Pembelian ............................................... 41 

B. Kerangka Pemikiran ........................................................ 45 

C. Pengajuan Hipotesis ........................................................ 46 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Waktu Dan Tempat Penelitian ........................................ 55 

1. Waktu Penelitian ......................................................... 55 

2. Tempat Penelitian ........................................................ 55 

B. Jenis Dan Sifat Penelitian ................................................ 55 

C. Sumber Data .................................................................... 56 

D. Teknik Pengumpulan Data .............................................. 56 

E. Populasi Dan Sampel ...................................................... 57 

1. Populasi..................................................................... 57 

2. Sampel ...................................................................... 58 

F. Definisi Operasional Variabel ......................................... 59 

G. Teknik Analisis Data ....................................................... 62 

1. Uji Instrumen ............................................................ 62 

a. Uji Validitas ....................................................... 62 

b. Uji Reliabilitas ................................................... 63 

2. Uji Hipotesis ............................................................. 63 
a. Uji T ................................................................... 63 
b. Analisis Regresi Linear Berganda ...................... 64 
c. Uji Mediasi ......................................................... 64 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian ................................................ 67 
1. Gambaran Umum Objek Penelitian ............ 67 
2. Analisis dan Diskusi ................................... 68 

a. Deskripsi Responden ............................. 68 
b. Deskripsi Jawaban Responden .............. 71 
c. Uji Instrumen ........................................ 74 

1) Uji Validitas ................................................. 74 
2) Uji Reliabilitas ............................................. 76 

d. Uji Hipotesis ....................................................... 77 
B. Pembahasan ..................................................... 81 

 
 
 



xvi 
 

 
 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan .......................................................... 89 
B. Rekomendasi.................................................... 91 

 
DAFTAR RUJUKAN ................................................................ 93 

LAMPIRAN 



xvii 
 

 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 3.1 Definisi operasional ...................................................... 60 

Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Gender .................................. 69 

Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.............. 69 

Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Pekerjaan .............................. 70 

Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Rata-rata Penghasilan  .......... 70 

Tabel 4.5 Tanggapan Responden  ................................................ 72 

Tabel 4.6 Tanggapan Responden ................................................. 72 

Tabel 4.7 Tanggapan Responden ................................................. 73 

Tabel 4.8  Hasil Uji Validitas ....................................................... 75 

Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas .................................................... 76 

Tabel 4.10 Total Effect ................................................................. 77 

Tabel 4.11 Total Effect Brand awareness antara Youtube 

advertising dan Keputusan Pembelian ..................... 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 
 

 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1  Model Teori S-O-R .................................................. 21 

Gambar 2.2 Rancang Bangun ekonomi Islam .............................. 25 

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual ............................................... 46 

Gambar 3.1 Model Regresi Melalui Variabel Mediasi ................ 64 

Gambar 4.1 Hasil Analisis Jalur ................................................... 68 

 Gambar 4.2 Total Effect M antara X dan Y ................................ 79



xix 
 

 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 Kuesioner 

Lampiran 2 Daftar Seluruh Jawaban Angket Responden 

Lampiran 3 Tanggapan Responden Terhadap Variabel 

Lampiran 4 Hasil Uji Hipotesisi Pengaruh Langsung 

Lampiran 5 Total Effect Brand awareness antara Youtube advertising 

dan    Keputusan Pembelian 

Lampiran 6 Hasil Uji Validitas 

Lampiran 7 Hasil Uji Reliabilitas



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan gambaran dari karya ilmiah untuk memperjelas 

pokok bahasan. Sebelum penulis memaparkan pembahasan lebih 

lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini agar 

tidak terjadi kesalahpahaman kepada pembaca dan untuk 

mempermudah dalam memahami judul skripsi. Judul skripsi ini adalah 

“Pengaruh Youtube Advertising terhadap Keputusan Pembelian 

Smartphone Samsung dengan Brand Awareness sebagai Variabel 

Mediasi dalam Perspektif Etika Bisnis Islam” Adapun istilah-istilah 

yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh  

Adalah kekuatan yang ada atau muncul dari sesuatu (orang 

atau benda) yang membantu membentuk perilaku, kepercayaan, 

atau tindakan seseorang1 

2. Youtube advertising 

Advertising berasal dari Bahasa inggris yang artinya iklan. 

Menurut Rhenald Kasali Iklan adalah pesan dari produk, jasa atau 

ide yang disampaikan kepada masyarakat melalui media yang 

diarahkan untuk menarik konsumen.2 Menurut Dehghani youtube  

                                                           
1Kementerian xPendidikan xNasional, xKamus xBesar xBahasa xIndonesia, 

x(Edisi xKeempat; xJakarta: xPT. xGramedia xPustaka xUtama, x2012), x1045 xib 
2 Nila Kusuma Dewi, Gus Andri, and Sepris Yonaldi, “Pengaruh Iklan, Citra 

Merek, Dan Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas Konsumen Dalam 

Menggunakan Vasseline Hand and Body Lotion Di Kota Padang (Studi Kasus Di PT 

Unilever Cabang Padang),” Manajemen Dan Kewirausahaan 3 (2012): 29 
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advertising merupakan format dari online video advertising 

memiliki karateristik TV dan media sosial serta berbeda dengan 

format beriklan tradisional3 

3. Keputusan Pembelian 

Menurut Sudaryono keputusan didefinisikan sebagai suatu 

pemilihan tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif, dengan 

kata lain, orang yang mengambil keputusan harus mempunyai satu 

pilihan dari beberapa alternatif yang tersedia, bila seseorang 

dihadapkan pada dua pilihan, yaitu membeli dan tidak membeli, 

dan kemudian dia memilih, maka dia ada dalam posisi membuat 

suatu keputusan.4 

4. Brand Awareness 

Menurut Shimp, kesadaran merek adalah kemampuan suatu 

merek untuk muncul di benak konsumen ketika mereka 

memikirkan suatu produk tertentu dan seberapa mudah suatu 

merek muncul.5 

5. Etika Bisnis Islam 

Etika Bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, 

buruk, benar ,salah dan halal, haram dalam dunia bisnis 

berdasarkan prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan 

syariah.6  

                                                           
3 Arief Pratama, “Pengaruh Youtube Advertising Terhadap Respons 

Konsumen,” Inter Community: Journal of Communication Empowerment 1, no. 1 

(2019): 16–30, https://doi.org/10.33376/ic.v1i1.354. 
4 Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori dan Implementasi, (Yogyakrta: 

Andi Offset, 2016), 99-100 
5 xUmaimah Wahid and Anggun Eka Puspita, “Upaya Peningkatkan Brand 

Awareness PT. Go-Jek Indonesia Melalui Aktivitas Marketing Public Relations,” 

Jurnal Komunikasi 9, no. 1 (2017): 31, https://doi.org/10.24912/jk.v9i1.265. 
6 Agus Arijanto, Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis, (Jakarta : Raja Grafindo 

Persada, 2011), 21 
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Berdasarkan  pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa maksud 

judul ini adalah akan menelaah secara mendalam mengenai pengaruh 

youtube advertising terhadap keputusan pembelian dengan   kesadaran 

merek sebagai variabel mediasi.  Sehingga skripsi ini berjudul 

“Pengaruh Youtube Advertising terhadap Keputusan Pembelian 

Smartphone Samsung dengan Brand Awareness sebagai Variabel 

Mediasi dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada Pengguna 

Smartphone Samsung di Bandar Lampung)”. 

B. Latar Belakang Masalah 

Smartphone adalah telepon genggam yang mempunyai 

kemampuan dengan pemanfaatan dan fungsi yang menyerupai 

komputer.7 Smartphone saat ini menjadi kebutuhan masyarakat karena 

kondisi pandemi seperti sekarang ini yang menyebabkan hampir 

semua kegiatan dan aktivitas dilakukan secara daring. Salah satu 

perusahaan yang memproduksi smartphone yaitu perusahaan  

Samsung, Samsung  merupakan  salah  satu  perusahaan  smartphone  

terkenal  yang  berasal  dari  Korea  Selatan.  Samsung  memproduksi  

bukan  hanya  smartphone  saja  namun  juga  produk  lain seperti:  

layar  televisi, lemari  es,  pendingin  udara,  laptop, perangkat 

komputer dan  sebagainya.  Samsung   merupakan  merek nomor  satu  

di  Asia  untuk  klasifikasi  telepon  pintar  atau  smartphone. Namun, 

dilansir dari Tribun News Berdasarkan laporan riset pasar dari 

International Data Corporation (IDC), menyebut pasar smartphone di 

Indonesia mengalami perubahan di peringkat ponsel terlaris. Samsung 

                                                           
7 Daeng, Intan Trivena Maria Mewengkang, Kalesaran, Edmon R, 

“Penggunaan Smartphone Dalam Menunjang Aktivitas  Perkuliahan Oleh Mahasiswa 

Fispol Unsrat Manado”,  E-journal Acta Diurna, Vol 4. No. 1.(2017), 1-15 
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mengalami penurunan pangsa pasar di Indonesia menjadi peringkat 

ke-5 yang disalip 4 pesaingnya, diantaranya Vivo, Oppo, Xiaomi, Dan 

Realme. Smartphone Samsung mengalami penurunan penjualan di 

kuartal IV tahun 2020.8  Pada kuartal IV-2020 pengiriman smartphone 

Samsung di Indonesia anjlok 45% dan berada di peringkat kelima, 

padahal pada kuartal III-2020 pangsa pasar mencapai 15% dan berada 

di peringkat keempat dengan penurunan pertumbuhan pengiriman 

smartphone anjlok 34% dilansir dari CNBC Indonesia.9 

Iklan dapat membuat persaingan menjadi lebih kompetitif, 

sehingga keputusan pembelian terhadap produk menjadi semakin 

meningkat. Terlebih di era digitalisasi seperti sekarang ini iklan 

menjadi kebutuhan bagi setiap pelaku usaha dalam meningkatkan 

penjualan produknya.10 Menurut Sutisna iklan yang ditayangkan terus-

menerus tujuannya bukan memperoleh keuntungan secara langsung, 

melainkan bertujuan untuk membujuk agar konsumen bersedia 

melakukan pembelian kembali.11 Sehingga iklan menjadi hal yang 

perlu diperhatikan dalam dunia bisnis. Banyak pelaku bisnis yang 

menggunakan sosial media untuk mengiklankan produknya salah 

satunya yaitu youtube. Youtube dianggap memiliki potensi yang besar 

                                                           
8 Eko Sutriyanto, “Samsung Tetap Berinovasi Meski Penjualan Anjlok di 

kuartal IV 2020”, Tribun News, 2021, 

https://m.tribunnews.com/techno/2021/03/19/samsung-tetap-berinovasi-meski-

penjualannya-anjlok-di-kuartal-iv-2020?page=2 
9 Rahajeng Kusumo Hastuti, "Sulitnya Samsung Gusur Vivo & oppo, Kuasai 

Pasar Ponsel RI",CNBCIndonesia, 2021, 

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210214140720-37-223198/sulitnya-samsung-

gusur-vivo-oppo-kuasai-pasar-ponsel-ri 
10 Vivil Yazia, “Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Iklan Terhadap 

Keputusan Pembelian Handphone Blackberry,” Journal of Economic and Economic 

Education 2, no. 2 (2014): 165–73, 

http://dx.doi.org/10.22202/economica.2014.v2.i2.229. 
11 Sutisna. Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran. (Bandung : PT 

Remaja Rosdakarya. 2001), 63 
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bagi pengiklan, mengingat youtube memiliki segmen yang lebih pasti. 

Youtube dengan penyedia layanan video terbesar sekarang ini dimiliki 

oleh Google, dimana pengguna bisa memuat, melihat dan berbagi 

video secara gratis dengan konten beragam. 12  

Berdasarkan hasil pra riset yang penulis lakukan terhadap 35 

responden, fenomena yang terjadi saat ini banyak pengguna youtube 

yang merasa terganggu dengan adanya iklan yang sering muncul saat 

sedang menonton video di youtube yang telah dirinci penulis dalam 

tabel berikut ini: 

Pertanyaan/Pernyataan Jawaban Responden 

Rata-rata  mengakses 

youtube/hari 

Sebanyak 13 orang responden atau 

37,1% responden mengakses youtube 

minimal 1 jam per hari, dan sisanya 

sebanyak 62,9% responden mengakses 

youtube lebih dari 1 jam perhari. 

Tujuan mengakses 

youtube 

Sebanyak 28 orang atau 80% responden 

mengases youtube sebagai hiburan 

(mengakses musik, menonton cuplikan 

video, dll) 

Apakah iklan youtube 

menggangu? 

Sebanyak 32 orang responden atau 

sebanyak 91,4% menganggap iklan yang 

muncul mendahului video yang ingin 

ditonton sebagai iklan yang menggangu. 

Iklan yang tidak bisa di 

skip itu menjengkelkan 

30 orang responden atau sebanyak 

85,7% tidak menyukai iklan yang tidak 

bisa di “skip” di media Youtube. 

 

Hasil pra survey menunjukan bahwa banyak pengguna 

youtube yang tidak menyukai dan merasa terganggu dengan 

adanya iklan youtube. Namun, disisi lain banyak perusahaan 

                                                           
12 Dessy Yunita, Ahmad Nazaruddin, and Welly Nailis, “Pengaruh Youtube 

Advertising Terhadap Brand Awareness Dan Purchase Intention,” Jurnal Manajemen 

Dan Kewirausahaan 7, no. 1 (2019), https://doi.org/10.26905/jmdk.v7i1.2538. 



6 
 

 
 

perusahaan termasuk Samsung yang tetap konsisten 

menggunakan youtube sebagai media iklan bahkan membayar 

mahal untuk iklan tersebut, dan terdapat banyak perusahaaan lain 

yang juga mengiklankan produknya di youtube. berdasarkan 

pernyataan perusahaan induk Google, Alphabet Inc, menyatakan hasil 

pendapatan video sharing platform youtube dan cloud untuk pertama 

kalinya di kuartal empat 2019 berhasil menembus angka Rp200 triliun 

hanya dari iklan. Pendapatan iklan youtube mencapai USD15,15 juta 

atau lebih dari Rp200 triliun. Pendapatan dari platform video on-

demand ini tumbuh 36% dibanding pada 2018 yang sebesar USD11,16 

miliar.13 Peningkatan pendapatan dari iklan youtube juga terjadi pada 

kuartal I tahun 2020 Youtube meraup pendapatan iklan sebesar 4,04 

miliar dollar AS meningkat dari periode yang sama tahun lalu.14 

Dikutip dari katadata.co.id, pendapatan iklan youtube juga meningkat 

pada Juli – September 2021 yaitu dari US$ 5,04 miliar tahun lalu 

menjadi US$ 7,21 miliar.15 Hal ini mengindikasikan bahwa banyak 

perusahaan yang terus mengiklankan produknya di youtube, hal ini 

pun menunjukan bahwa perusahaan perusahaan tersebut merasa ada 

perubahaan signifikan atau peningkatan penjualan jika mengiklankan 

produknya di youtube. Oleh sebab itu penulis menganggap penting 

                                                           
13 Fahmi Abidin, "Wow, Pendapatan Youtube Tembus Rp200 Triliun Hanya 

Dari Iklan Youtube", IDX Chanel, 2021, 

https://www.idxchannel.com/idxtainment/wow-pendapatan-youtube-tembus-rp200-

triliun-hanya-dari-iklan 
14 Oik Yusuf, “Youtube Raup Pendapatan RP 73 Triliun Dari Iklan” 

Kompas.com, 2020, https://tekno.kompas.com/read/2020/10/30/12090037/youtube-

raup-pendapatan-rp-73-triliun-dari-iklan  
15 Desi Setyowati, “Pendapatan Iklan Youtube Naik,Induk Google Cetak 

RekorLabaRP268T”Katadata.co.id,2021,https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/6

17909c1b5c2b/pendapatan-iklan-youtube-naik-induk-google-cetak-rekor-laba-rp-268-

t 

https://www.idxchannel.com/idxtainment/wow-pendapatan-youtube-tembus-rp200-triliun-hanya-dari-iklan
https://www.idxchannel.com/idxtainment/wow-pendapatan-youtube-tembus-rp200-triliun-hanya-dari-iklan
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untuk meneliti apakah iklan youtube (youtube advertising) 

Smartphone Samsung efektif dalam mempengaruhi keputusan 

konsumen untuk membeli smartphone Samsung. Penelitian ini juga 

dilatarbelakangi oleh saran dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian 

Panji Setiyo Nugroho (2021) yang meneliti tentang “Pengaruh  Citra 

Merek dan Kualitas  Produk Terhadap  Keputusan Pembelian  dengan 

Kepercayaan  Konsumen sebagai  Intervening” menyarankan bagi 

penelitian selanjutnya untuk mengembangkan penelitian tersebut  

dengan meneliti  variabel  lain yang  ada  diluar penelitian  tersebut 

atau mengkombinasikan variabel  lain  seperti kelompok  acuan,  daya 

tarik  iklan, dan  lain-lain.16  Sehingga penulis menambahkan variabel 

youtube advertising berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan 

diatas.  

Namun, pada penelitian ini penulis fokus untuk meneliti bagaimana 

pengaruh youtube advertising terhadap keputusan pembelian 

smartphone Samsung dan penulis menambahkan variabel mediasi 

yaitu brand awareness karena berdasarkan hasil penelitian 

sebelumnya  yang meneliti tentang “Pengaruh Iklan Media Sosial 

(Youtube) dan Word of Mouth Terhadap Brand Awareness Shopee 

Pada Mahasiswa Uin Maliki Malang” menyatakan bahwa youtube 

advertising berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand 

awareness.17 Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Jordy Revindra 

Priana (2019) yang juga menyatakan bahwa youtube advertising 

                                                           
16 Nugroho, Panji Setiyo (2021) Pengaruh Citra Merek Dan Kualitas 

Produk Terhadap Keputusan Pembelian Dengan Kepercayaan Konsumen Sebagai 

Intervening (Studi pada pengguna Smartphone Samsung di Kecamatan Kebumen). 

Other thesis, Universitas Putra Bangsa. 
17 Yongki Karisma Fiando, “Pengaruh Iklan Media Sosial ( Youtube ) Dan 

Word of Mouth Terhadap Brand Awareness Shopee Pada Mahasiswa Uin Maliki 

Malang,” 2020, http://etheses.uin-malang.ac.id/19305/1/15510112.pdf. 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand awareness.18 Hal 

tersebut diperkuat oleh penelitian yang berjudul “Pengaruh  Youtube  

Ads  Terhadap  Brand  Awareness  Pada  Vivo Smartphone” dengan 

hasil penelitian yang menyatakan  bahwa youtube advertising 

berpengaruh positif signifikan terhadap brand awareness 19. 

Sedangkan menurut penelitian Ida Dewi Sanjaya (2012) dan S 

Martono yang berjudul “Pengaruh Brand Awareness, Brand Image, 

dan Media Communication Terhadap Keputusan Pembelian” 

menyatakan bahwa brand awareness berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian.20 Pernyataan yang sama 

juga dinyatakan oleh Devi Krisnawati (2016) dalam penelitiannya 

yang menyatakan bahwa brand awareness berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian.21 Sehingga penulis 

menduga bahwa brand awareness berperan sebagai variabel mediasi, 

yang memediasi antara youtube advertising terhadap keputusan 

pembelian. 

Periklanan dilakukan untuk memperkenalkan suatu produk  

sehingga dibutuhkan pula landasan norma dan moralitas dalam 

mengiklankan produk. Suatu bisnis yang dilakukan oleh  seorang 

produsen  yang menerapkan etika yang baik, yaitu dengan tidak 

mengandung unsur kebathilan, kedzaliman dan keterpaksaan maka  

                                                           
18 Jordy Revindra Priana, “PENGARUH IKLAN ‘ INTRODUCTION : JO 

& JEK ’ DI YOUTUBE TERHADAP BRAND AWARENESS” 2, no. 4 (2019). 
19 Daniel Juliansyah,' Pengaruh  Youtube  Ads  Terhadap  Brand  Awareness  

Pada  Vivo Smartphone', Jurnal Syntax Transformation, 1.5.(2020), 94-102 
20 Ida Dewi Sanjaya and S Martono, “Management Analysis Journal” 1, no. 

2 (2012): 120–28. 
21 Devi Krisnawati, “Pengaruh Brand Awareness Terhadap Keputusan 

Pembelian Amdk Merek Aqua (Studi Pada Masyarakat Di Kota Bandung),” Jurnal 

Manajemen Bisnis Krisnadwipayana 4, no. 1 (2016), 

https://doi.org/10.35137/jmbk.v4i1.30. 
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keloyalitasan konsumen terhadap produk dapat dengan baik tercipta. 

Hal ini  sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa’(4): 29 

sebagai berikut: 

 

ُكوَْن تَ ْْم َبَْْينَُكْْم َبِاْلَبَاِِطِِل ِإَِلَّ أَْْن يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تَأُْكلُوا أَْمَوالَكُ 

َ َكاَْن َبُِكْْم َرِحِ تَِجاَرةً َعْن تََراٍض ِمْنُكْْم ۚ َوََل تَْقتُلُوا أَْنفُسَ  ْيًماُكْْم ۚ ِإِْنَّ َهَّللاَّ  

 

"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”. (QS.An-Nisa’:29) 

Dari penjelasan ayat diatas Allah SWT melarang dalam  

memperoleh harta dengan jalan bathil, akan tetapi Allah SWT 

menganjurkan  dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 

sama suka diantara dua pihak yang terlibat dalam aktivitas perniagaan. 

Begitu pula saat mengiklankan produk smartphone Samsung yang 

menggunakan etika bisnis dengan baik dan maksimal dalam proses 

promosi dan transaksinya akan dapat meningkatkan volume penjualan 

dari produk-produk yang dipasarkan. Namun, dibalik keberhasilan 

iklan dalam mendongkrak penjualan produk dan meningkatkan brand 

awareness dalam  bisnis terselip permasalahan yaitu sejauh mana 

komitmen moral atau etika bisnis yang dimiliki perusahaan dalam 

mempertanggungjawabkan materi atau  isi pesan yang disampaikan 

kepada masyarakat. 

Namun pada kenyataannya banyak iklan-iklan yang melanggar 

etika bisnis Islam antara lain, iklan yang tidak sesuai atau melebih–
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lebihkan produk yang dijual, sehingga tidak jarang konsumen merasa 

tertipu dengan barang yang telah dibeli karena informasi yang 

disampaikan dalam iklan tidak sesuai dengan kenyataanya, dan 

pelanggaran–pelanggaran etika bisnis Islam dalam bentuk lainnya. 

Menurut Yusuf Qardhawi, informasi yang mendukung 

kesalahpahaman dapat menempatkan aqidah dan moralitas umat Islam 

pada risiko yang lebih besar daripada makanan yang rusak, minuman 

yang tercemar atau narkotika yang mematikan sebab yang terakhir ini 

hanya menyebabkan anggota badan rusak, sedangkan informasi 

mempengaruhi jiwa dan akal pikiran manusia.22 Sehingga perlu untuk 

melihat youtube advertising dari perspektif etika bisbis Islam. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti mengangkat judul “Pengaruh 

Youtube Advertising Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone 

Samsung dengan Brand Awareness sebagai Variabel Mediasi 

dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”. 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, agar 

penelitian dilaksanakan secara fokus, dengan demikian pembatasan 

suatu masalah digunakan untuk menghindari kerancuan atau perluasan 

topik agar penelitian dapat lebih terarah dan memudahkan pembahasan 

sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Uraikan masalahnya sebagai 

berikut: 

1. Pengaruh youtube advertising 

2. Peran brand awareness sebagai pemediasi  

                                                           
22Yusuf xQardhawi, xNorma xdan xEtika xEkonomi xIslam, xtrans. 

olehxZainal xArifin xdan xDahlia xHusin, xCet. xI, x(Jakarta; xGema xInsani xPress, 

x1997),  x174. 
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3. Perspektif etika bisnis Islam tentang pengaruh Youtube 

Advertising Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone 

Samsung dengan Brand Awareness sebagai Variabel Mediasi  

Peneliti membatasi masalah dengan 3 aspek yaitu, dalam youtube 

advertising dengan brand awareness sebagai variabel mediasi 

terhadap keputusan pembelian dalam perspektif etika bisnis Islam. 

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pengguna smartphone 

Samsung di Bandar Lampung yang pernah melihat iklan smartphone 

Samsung di youtube. 

D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah tentang Pengaruh youtube advertising 

terhadap keputusan pembelian smartphone Samsung dengan brand 

awareness sebagai variabel mediasi dalam perspektif etika bisnis 

Islam. Subfokus penelitian ini adalah: 

1. Masyarakat kota Bandar Lampung yang merupakan pengguna 

smartphone Samsung dan pernah melihat iklan smartphone 

Samsung di youtube 

2. Penelitian ini menganalisa peran masing-masing hubungan yang 

menjadi akibat dari interaksi tersebut dalam mendorong dan 

meningkatkan keuntungan suatu perusahaan dalam perspektif 

etika bisnis Islam. 

E. Rumusan Masalah penelitian 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah youtube advertising berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian smartphone Samsung? 

2. Apakah youtube advertising berpengaruh terhadap brand 

awareness smartphone Samsung 
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3. Apakah brand awareness berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian smartphone Samsung 

4. Apakah brand awarenesss memediasi antara youtube 

advertising dan keputusan pembelian smartphone Samsung? 

5. Bagaimana perspektif etika bisnis Islam tentang youtube 

advertising Smartphone Samsung  

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan relevansinya dengan rumusan 

masalah diatas, maka yang menajadi tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh youtube advertising terhadap keputusan 

pembelian smartphone Samsung dengan brand awareness sebagai 

variabel mediasi dalam perspektif etika bisnis Islam. 

G. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teroritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan 

balik yang positif kepada penulis dalam menanggapi dan 

membahas isu-isu yang telah diangkat mengenai pengaruh 

youtube advertising terhadap keputusan konsumen dan peran 

brand awareness yang diduga memediasi youtube advertising 

dan keputusan pembelian.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai acuan maupun perbandingan dalam pengembangan 

sehingga pada penelitian selanjutnya dapat menghasilkan 

hasil empiris yang lebih banyak dan benar-benar dapat 

dimanfaatkan secara luas bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang pemasaran 
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b. Bagi pengusaha atau pelaku bisnis diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi pelaku bisnis untuk pemahaman 

tentang youtube advertising, sehingga pelaku bisnis dapat 

mengatur dan memilih strategi promosi yang tepat untuk 

bisnisnya.  

c. Untuk pihak lain diharapakan penelitian ini dapat membantu 

menambah   informasi untuk penelitian selanjutnya.  

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka) 

1. Dessy Yunita, Ahmad Nazaruddin dan Welly Nailis 

Penelitian terkait youtube advertising, minat beli dan brand 

awareness sebelumnya telah dilakukan oleh Yunita, dkk yang berjudul 

“Pengaruh Youtube Advertising  Terhadap Brand Awareness dan 

Purchase Intention”, Penelitian ini dilakukan untuk  mengukur respon 

konsumen terhadap dampak yang didapat dari youtube advertising 

terhadap brand awareness dan purchase intention. Penelitian ini 

berfokus pada pengaruh aspek youtube advertising yaitu 

informativeness, credibility, entertainment, dan irritation terhadap 

brand awareness dan purchase intention. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa aspek youtube advertising 

diantaranya, informativeness tidak mempunyai pengaruh terhadap 

brand awareness; credibility tidak mempunyai pengaruh terhadap 

brand awareness; entertainment tidak mempunyai pengaruh terhadap 

brand awareness; irritation tidak mempunyai pengaruh terhadap 

brand awareness; brand awareness mempunyai pengaruh terhadap 

purchase intention, yang artinya bahwa dimensi youtube advertising 

tidak mempengaruhi kesadaran merek, tetapi kesadaran merek 
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memiliki dampak pada purcase intention.23 Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dimana penulis lebih 

fokus meneliti tentang pengaruh youtube advertising terhadap 

keputusan pembelian smartphone Samsung dengan menambahkan 

brand awarenes sebagai variabel mediasi. 

2. I Wayan Dicky Reza Pranata dan Agus Satria 

Pramudana 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh I Wayan & Agus, yang 

berjudul “Peran Kesadaran Merek (Brand Awareness) dalam 

Memediasi Hubungan Iklan OPPO dengan Niat Beli Konsumen”. 

Penelitian ini berfokus untuk menguji peran kesadaran merek (brand 

awareness) dalam memediasi hubungan iklan smartphone OPPO 

dengan niat beli konsumen.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa iklan berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap kesadaran merek (brand awareness) 

dan masing-masing variabel iklan dan kesadaran merek (brand 

awareness) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap niat 

beli konsumen, selain itu kesadaran merek (brand awareness) juga 

secara positif dan signifikan memediasi hubungan iklan dengan niat 

beli konsumen. Yang menunjukan bahwa semakin menarik iklan 

smartphone Oppo serta semakin tinggi kesadaran merek (brand 

awareness) dalam benak konsumen maka akan meningkatkan niat beli 

konsumen pada smartphone Oppo.24 Pembeda penelitian ini dengan 

                                                           
23 Yunita, Nazaruddin, and Nailis, “Pengaruh Youtube Advertising 

Terhadap Brand Awareness Dan Purchase Intention.”  
24 I Wayan Dicky Reza Pranata and Km. Agus Satria Pramudana, “Peran 

Kesadaran Merek (Brand Awareness) Dalam Memediasi Hubungan Iklan Oppo 

Dengan Niat Beli Konsumen,” E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana 7, no. 10 

(2018): 5230, https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v07.i10.p02. 
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penelitian yang penulis lakukan yaitu penulis meneliti terkait 

keputusan pembelian pada smartphone Samsung yang diduga 

dipengaruhi oleh youtube advertising. 

3. Megah Miko Kemaladerna 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Megah Miko Kemaladerna 

yang berjudul “Pengaruh Advertising dan Brand awareness terhadap 

Keputusan Pembelian Sepeda Motor Merk Yamaha”. Penelitian ini 

berfokus untuk menguji pengaruh advertising dan brand awareness 

terhadap keputusan pembelian sepeda motor merk Yamaha, dengan 

mengambil sampel 100 orang responden. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa advertising dan brand 

awareness berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Selain itu 

advertising dan Brand awareness juga secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian.25 Pembeda penelitian ini 

dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penulis berfokus 

meneliti pengaruh youtube advertising terhadap keputusan pembelian 

smartphone Samsung dan menambahkan variabel brand awareness 

yang diduga berperan sebagai variabel mediasi yang memediasi 

youtube advertising terhadap keputusan pembelian. 

4. Panji Setiyo Nugroho 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Panji Setiyo Nugroho 

berjudul “Pengaruh  Citra Merek dan Kualitas  Produk Terhadap  

Keputusan Pembelian  dengan Kepercayaan  Konsumen sebagai  

Intervening”. Penelitian ini berfokus untuk menguji pengaruh citra 

merek dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian dengan 

kepercayaan konsumen sebagai variabel intervening. Hasil penelitian 

                                                           
25 Megah Miko Kemaladerna, “Pengaruh Advertising Dan Brand Awareness 

Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Merk Yamaha” 1, no. 1 (2003): 29–35. 
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ini menunjukkan bahwa citra merek dan kualitas produk berpengaruh 

signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Selanjutnya citra merek 

tidak berpengaruh  dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian, 

sedangkan kualitas produk dan kepercayaan konsumen terbukti 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan 

yaitu penulis meneliti terkait pengaruh youtube advertising terhadap 

keputusan pembelian dengan menambahkan variabel brand awareness 

sebagai variabel mediasi. 

5. Yongki Karisma Fiando 

Penelitian yang dilakukan oleh Yongki Karisma Fiando yang 

berjudul “Pengaruh Iklan Media Sosial (Youtube) dan Word of Mouth 

terhadap Brand Awareness Shopee pada Mahasiswa Uin Maliki 

Malang” yang berfokus meneliti pengaruh iklan media sosial 

(youtube) dan word of mouth terhadap brand awareness Shopee.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu iklan 

media  sosial (youtube) dan word of mouth secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap variabel 

terikat, yaitu brand awareness Shopee. Variabel iklan media sosial 

(youtube) memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap brand 

awareness Shopee. Variabel word of mouth memiliki pengaruh 

signifikan dan positif terhadap brand awareness Shopee, yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan 

yaitu penulis berfokus meneliti pengaruh youtube advertising terhadap 

keputusan pembelian smartphone Samsung dan meneliti peran brand 

awarenss sebagai pemediasi. 

6. Jordy Revindra Priana 
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Penelitian yang pernah dilakukan oleh Jordy Revindra Priana yang 

berjudul “Pengaruh Iklan “Introduction : Jo & Jek” di Youtube 

Terhadap Brand Awareness” berfokus meneliti pengaruh iklan 

youtube terhadap kesadaran merek pelanggan GO-JEK. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa iklan youtube memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap brand awareness pelanggan GO-JEK, 

yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis 

lakukan yaitu penulis meneliti pengaruh iklan youtube terhadap 

keputusan pembelian dan meneliti peran brand awareness sebagai 

variabel mediasi. 

7. Daniel Juliansyah 

Penelitian yang dilakukan Daniel Juliansyah yang berjudul 

“Pengaruh  Youtube  Ads  Terhadap  Brand  Awareness  Pada  Vivo 

Smartphone” yang berfokus meneliti tentang pengaruh youtube ads 

terhadap brand awareness. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

iklan youtube memiliki pengaruh signifikan dan simultan terhadap 

brand awareness Vivo smartphone. Hasil penelitian untuk dimensi 

simple, unexpected, persuasive, dan relevant memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap brand awareness Vivo smartphone sedangkan 

dimensi entertaining dan acceptable tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap brand awareness, yang membedakan penelitian ini 

dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penulis meneliti 

pengaruh iklan youtube terhadap keputusan pembelian dan meneliti 

peran brand awareness sebagai variabel mediasi. 

8. Devi Krisnawati 

Penelitian yang dilakukan oleh Devi Krisnawati yang berjudul 

“Pengaruh Brand Awareness Terhadap Keputusan Pembelian AMDK 

Merek Aqua” berfokus meneliti pengaruh brand awareness terhadap 
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keputusan pembelian AMDK Merek Aqua. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa tingkat brand awareness merek Aqua berada pada 

tingkat top of mind dan termasuk kedalam kategori tinggi dan 

keputusan pembelian AMDK merek Aqua berada pada posisi tinggi, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa brand awareness berpengaruh  

signifikan  terhadap  keputusan pembelian AMDK merek Aqua pada 

masyarakat di Kota Bandung, yang membedakan penelitian ini dengan 

penelitian yang penulis lakukan yaitu penulis meneliti pengaruh iklan 

youtube terhadap keputusan pembelian dan meneliti peran brand 

awareness sebagai variabel mediasi. 

I. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan kerangka dari penelitian yang 

memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok yang akan dibahas 

dalam penelitian. Sistematika penulisan ini terdiri dari tiga penelitian 

bagian awal, isi, dan akhir, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pertama berisi tentang pendahuluan. Penegasan judul, 

membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 

pustaka dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

Pada bab kedua membahas landasan teori, kerangka berpikir dan 

hipotesis. Bab ini akan menyajikan teori-teori yang akan digunakan 

sebagai pedoman dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi, 

kerangka berpikir dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 
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Bab ketiga membahas mengenai metode penelitian, meliputi 

pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan tempat peneltian, populasi, 

sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, 

seperti deskripsi objek penelitian, hasil olah data dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bab kelima berisi tentang penutup yaitu mengenai kesimpulan hasil 

penelitian dan pembahasan serta saran yang akan disampaikan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN  PENGAJUAN HIPOTESIS  

A. Landasan Teori 

1. Teori Pemasaran 

Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori 

pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong pemasaran adalah proses 

dimana perusahaan  menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun 

hubungan yang kuat dengan  pelanggan dengan tujuan untuk 

menangkap nilai dari  pelanggan sebagai imbalannya. 

Pemasaran yang dilakukan oleh pelaku bisnis harus mampu 

memahami konsumen dengan baik, menciptakan produk berkualitas 

baik, menetapkan harga sesuai dengan kualitas produk, 

mendistribusikan dan mempromosikan secara efektif, sehingga produk 

akan mudah dijual dan mampu menarik pelanggan baru dan 

mempertahankan pelanggan yang sudah ada. 

2. Teori S-O-R (Stimulus Organisme Respons) 

Prinsip dari teori ini adalah respon yang merupakan reaksi balik dari 

individu ketika menerima stimuli dari media. Seseorang dapat 

mengharapkan atau memperkirakan suatu kaitan efek antara pesan-

pesan media massa dan reaksi audiens, dapat juga dikatakan efek yang 

ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus respon, sehingga



21 
 

 
 

seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara 

pesan dan reaksi komunikan. Teori ini semula berasal dari psikologi, 

yang kemudian menjadi teori dalam komunikasi. Hal ini merupakan hal 

yang wajar karena objek material dari psikologi dan ilmu komunikasi 

adalah sama, yaitu manusia yang jiwanya meliputi komponen-

komponen: sikap, opini, perilaku, kognisi, afektif, dan konasi26. 

Berdasarkan teori ini Komunikasi akan berlangsung jika ada perhatian 

dari komunikan. Proses selanjutnya komunikan mengerti dan 

kemampuan dari komunikan ini yang menentukan proses selanjutnya, 

setelah komunikan mengolah dan menerimanya maka terjadilah 

kesediaan untuk mengubah sikap, dalam hal ini perubahan sikap terjadi 

ketika komunikan memiliki keinginan untuk membeli produk yang 

diiklankan. Asumsi dasar teori S-O-R adalah bahwa penyebab 

terjadinya perubahan prilaku bergantung pada kualitas rangsangan 

(stimulus) yang berkomunikasi dengan organisme. unsur-unsur dalam 

model ini adalah sebagai berikut: 

  

 

Gambar 2.1 : Model Teori S-O-R 

 

 

                                                           
26 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Teori Dan Filsafat Komunikasi ( Bandung 

: PT Citra Aditiya Bakti, 2003), 225 
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3. Etika Bisnis Islam 

Etika Bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, 

benar ,salah dan halal, haram dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-

prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah.27 Sedangkan menurut 

Djakfar, etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang  berbasiskan 

Al-Qur’an dan Hadits yang harus dijadikan acuan oleh  siapapun dalam 

aktivitas bisnis28 

 Jurnal Kebudayaan Ulumul Qur’an pada edisi 3/ VII/ 1997  

mengangkat tema bahasan Etika Bisnis dalam Al-Qur’an, yang masing- 

masing ditulis Hadimulyo, M. Quraish Shihab, dan Chairul Fuad 

Yusuf.  Menurut Hadimulyo, etika bisnis dalam perspektif Islam adalah 

penerapan  prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur’an 

dan hadits  dalam dunia bisnis.29  

Ajaran etika dalam Islam pada prinsipnya manusia dituntut untuk 

berbuat baik pada dirinya sendiri, manusia, alam lingkungannya dan 

kepada Tuhan selaku Pencipta Nya, untuk itu, manusia disamping 

diberi kebebasan, hendaknya ia memperhatikan keesaan Tuhan 

(tauhid), prinsip keseimbangan (tawazun), tanggung jawab 

                                                           
27 Agus Arijanto, “Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis” 
28 Muhammad Djakfar, Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan 

Pesan Moral  Ajaran Bumi, (Jakarta : Penebar Plus, 2012), 30. 
29 R. Lukman Fauroni, Etika Bisnis dalam Al-Qur’an, (Yogyakarta : Pustaka 

Pesantren, 2006), 12. 
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(responsibility) serta kebajikan (ihsan). Lima konsep inilah yang 

disebut aksioma yang terdiri atas prinsip- prinsip dasar etika bisnis 

Islam antara lain: 

a. Keesaan 

Seperti yang telah direfleksikan kedalam konsep  tauhid, 

merupakan dimensi vertikal didalam agama Islam.30  Hal ini   

dimaksudkan bahwa sumber utama etika bisnis Islam adalah  

keimanan kepada Allah SWT, sehingga dalam melakukan 

aktivitas bisnis, tidak akan mudah menyimpang dari prinsip-

prinsip dan  nilai-nilai syariah yang telah ditetapkan oleh Allah 

SWT. 

b. Keseimbangan 

Keseimbangan atau disebut juga `adl, menggambarkan suatu  

dimensi horizontal di dalam ajaran Islam dan berkaitan erat 

dengan  harmoni tentang segala sesuatu yang ada di alam 

semesta.31 Islam mengharuskan untuk berbuat adil dan berbuat 

kebajikan dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, dalam 

perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah agar 

                                                           
30 Muhammad, Etika  Bisnis  Islam,  (Yogyakarta:  Unit  Penerbit  dan  

Percetakan  

Akademi  Menejemen Perusahaan YKPN), 38. 
31 Ibid., 55 



24 
 

 
 

pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan 

menimbang dengan alat timbangan yang benar, karena hal itu 

merupakan perilaku terbaik yang akan mendekatkan pada 

ketaqwaan. 

c. Kehendak Bebas 

Pada suatu level tertentu, seorang manusia diberikan kehendak  

bebas untuk mengendalikan hidupnya sendiri pada saat Allah 

SWT  menurunkannya ke bumi dengan tanpa mengabaikan 

kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang 

diciptakan Allah SWT, ia diberi kemampuan untuk berpikir 

dan membuat keputusan, memilih jalan hidup yang diinginkan, 

dan yang paling penting untuk bertindak berdasarkan aturan 

yang ia pilih. 

d. Tanggung Jawab 

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil 

dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya 

pertanggungjawaban. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan 

kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan 

tindakannya. 
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e. Kebajikan 

Kebenaran selain mengandung makna kebenaran lawan  

kesalahan, mengandung juga unsur kebajikan dan kejujuran. 

Nilai  kebenaran adalah nilai yang dianjurkan dalam ajaran 

Islam, dalam  Al-Qur’an aksioma kebenaran yang mengandung 

kebajikan dan  kejujuran dapat ditegaskan atas keharusan 

memenuhi perjanjian  dalam melaksanakan bisnis. 32 

4. Pemasaran dalam ekonomi Islam 

Sebelum membahas tentang pemasaran dalam Islam, penulis akan 

membahas terlebih dahulu tentang prinsip-prinsip umum ekonomi 

Islam. Hal ini dimaksudkan agar pembaca memiliki gambaran umum 

tentang arah dan batas-batas umum ekonomi Islam. Menurut 

Adiwarman Karim, prinsip-prinsip umum ekonomi Islam dapat 

divisualisasikan sebagai berikut:33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 : Rancang Bangun Ekonomi Islam 

 

                                                           
32 Khoiruddin, Etika Bisnis Dalam Islam, (Bandar Lampung: LP2M, 2015), 

53. 
33 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta, IIIT Indonesia, 

2002), 17 
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Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, 

yaitu : Tauhid (keimanan), ‘Adalah (keadilan), Nubuwwah (kenabian), 

Khilafah (pemerintahan), dan ma’ad (hasil).34 Kelima nilai ini menjadi 

dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori 

ekonomi Islam. kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangun tiga 

prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi 

Islam. Ketiga prinsip derivatif itu adalah : multitype ownership, 

freedom to act, dan social justice. 

a. Konsep periklanan dalam ekonomi Islam 

Berdasarkan konsep pemasaran dalam Islam sebagaimana 

diterangkan sebelumnya, dapat di rumuskan konsep periklanan dalam 

ekonomi Islam sebagai berikut: 

1) Jenis dan tujuan iklan 

Jenis dan Tujuan iklan dalam konsep periklanan 

konvensional ada tiga, yaitu fungsi informatif, fungsi 

persuasif, dan fungsi pengingat.35 Di dalam konsep  

ekonomi Islam, fungsi persuasif , persuasif, dan pengingat 

iklan harus dilandasi oleh sifat shiddiq (kejujuran, benar) 

dan amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, 

kredibilitas). Sifat ini merupakan manifestasi dari prinsip 

nubuwwah yang menjadi salah satu pondasi bangunan 

ekonomi Islam. 

2) Tingkatan Iklan.  

Bedasarkan target yang ingin dicapai, iklan mempunyai 

tingkatan yaitu  : a). sekedar  menginformasikan produk 

                                                           
34 Ibid 
35 Philip Kotler, Marketing Esentials, ter. Herujati Purwoto (Jakarta, 

Erlangga, 1997), 236 
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(dilakukan oleh iklan yang bersifat informatif), b).merubah 

budaya massa (dilakukan oleh iklan yang bersifat 

transformatif). Dalam pandangan ekonomi Islam iklan 

informatif harus dilandasi oleh sifat shiddiq (kejujuran), 

sedangkan iklan transformatif selain harus dilandasi oleh 

sifat shiddiq (kejujuran) ia juga harus berada di dalam 

wilayah produk yang halal. 

3) Referensi Iklan-Iklan.  

Dilihat dari  referensinya, iklan ada dua jenis, yaitu : a). 

representasi, yaitu iklan yang memiliki referensi berupa 

realitas sosial. b).simulasi (simulacrum), yaitu iklan yang 

tidak memiliki referensi dari realitas sosial, dalam  ekonomi  

Islam,  tidak  mempermasalahkan apakah sebuah iklan itu 

memiliki referensi berupa realitas sosial ataupun tidak. 

Akan tetapi iklan tersebut harus menerapkan prinsip 

khilafah (pemerintahan) sebagaimana dalam pondasi 

bangunan ekonomi Islam. 

4) Ideologi  Iklan 

Iklan pada  hakekatnya  menjual  ideologi  konsumerisme 

dan hedonisme. Iklan menawarkan  kenikmatan-

kenikmatan  kepada konsumen akan produk yang 

diiklankan (hedonisme). Ia menunjukkan kekurangan-

kekurangan yang ada pada diri konsumen dalam 

hubungannya dengan orang lain. Kekurangan-kekurangan 

ini dapat terpenuhi dengan mengkonsumsi/ memakai 

produk yang diiklankan. 

5) Bahasa Iklan 
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Bahasa adalah teks, dan teks adalah simbol yang 

menunjukkan obyek, ide, ataupun konsep. Ide, obyek, 

konsep, ataupun pengalaman inilah yang selanjutnya 

disebut sebagai makna.36  Makna sebuah teks ada dua,  

yaitu makna denotatif   (makna  sebenarnya) dan makna 

konotatif (makna istilah, makna emosional). Iklan sebagai 

sarana pembentuk image dituntut untuk menyuguhkan 

makna mendalam pada waktu yang singkat. Hal ini 

tedapat pada makna konotatif, walaupun dalam sebuah 

iklan juga mengandung makna denotasi. Ekonomi  Islam  

tidak  mempermasalahkan apakah bahasa iklan 

mengandung makna denotatif atau konotatif. Hal 

terpenting adalah bahasa iklan harus mencerminkan 

akhlak, sehingga bahasa iklan tersebut berada dalam 

koridor mentaati norma-norma agama dan susila, serta 

mencerminkan sifat shiddiq (kejujuran). 

6) Penguat Citra Iklan 

Penguat citra  biasanya berupa pesan visual dalam 

periklanan. Penguat citra memiliki makna yang 

mendalam, dan jika dibahasakan dalam bahasa verbal 

akan memerlukan keterangan yang panjang. Penguat citra 

mengakibatkan bahasa iklan lebih fasih (bermakna tajam 

dan mendalam), juga mengurangi durasi penayangan  

iklan,  sehingga biayanya lebih hemat. Dalam ekonomi 

Islam, ketentuan penguat citra adalah tidak boleh 

melanggar prinsip tauhid, sehingga penguat citra yang 

                                                           
36  Alex Sobur, Analisis Teks Media (Bandung: Rosda Karya, 2001), 65. 
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mengandung unsur ma’siat (seperti gambar perempuan 

yang mengumbar aurat) tidak diperbolehkan. 

7) Dampak Iklan bagi Masyarakat. 

Dalam pandangan Islam, iklan harus berdampak pada 

kemashlahatan ummat. Ini merupakan manifestasi dari 

prinsip khilafah dalam pondasi bangunan ekonomi Islam. 

Tujuan ini dapat tercapai apabila para pengiklan tidak 

berfikir jangka pendek, yaitu untuk menggiring konsumen 

membeli produk semata, sehingga iklan tersebut 

menabrak batas-batas norma seperti merangsang remaja 

untuk mulai merokok, merangsang ibu-ibu untuk 

mengganti ASInya dengan susu formula, dan 

sebagainya.37 

5. Komunikasi Pemasaran 

Menurut Kotler dan Keller komunikasi pemasaran (marketing  

communiccation) adalah sarana dimana perusahaan berusahaan 

menginformasikan, dan mengingatkan konsumen secara langsung 

tentang produk dan merek yang dijual.38 Komunikasi pemasaran 

melalui kegiatan promosi produk dengan iklan merupakan salah satu 

strategi dalam memperkenalkan produk yang dipasarkan dengan 

membidik pasar sasaran yang telah dikelompokkan berdasarkan 

segmentasi pasar.  

                                                           
37 Amrul Mutaqin, “Konsep Periklanan Dalam Ekonomi Islam,” Cahaya 

Aktiva 03, no. 01 (2013): 1–10. 
38 Philip Kloter dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, terj. oleh 

Bob Sabran (Jakarta: Erlangga, 2009), 172. 
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Alasan yang mendasari bahwa konsep inti  pemasaran adalah 

pertukaran, yaitu bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan oleh satu 

individu dengan individu yang lain merupakan pertukaran, tidak ada 

seorang individu yang mendapatkan sesuatu tanpa memberikan 

sesuatu baik secara langsung atau tidak langsung, alasan terjadinya 

pertukaran adalah untuk memuaskan kebutuhan.39 Pemasaran adalah 

sekumpulan kegiatan dimana perusahaan dan organisasi lainnya 

mentransfer nilai nilai antara mereka   dengan pemasar yang memiliki 

kepentingan supaya produknya dibeli oleh pelanggannya. Tentu saja 

pemasaran lebih umum pengertiannya daripada komunikasi 

pemasaran, namun kegiatan pemasaran banyak melibatkan aktivitas 

komunikasi. Jika digabungkan, komunikasi pemasaran 

merepresentasikan semua unsur dalam bauran pemasaran yang 

memfasilitasi terjadinya pertukaran dengan menciptakan suatu arti 

yang disebarluaskan kepada pelanggannya. 

Tujuan utama dari komunikasi pemasaran adalah 

menginformasikan, mempengaruhi atau membujuk dan mengingatkan  

pelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasaran. 

komunikasi pemasaran berkaitan dengan upaya  mengarahkan 

seseorang agar dapat mengenal produk perusahaan, lalu  

memahaminya, berubah sikap, menyukai, yakin, kemudian membeli  

dan selalu ingat akan produk tersebut.40  

 

                                                           
39 Siska Mardiana, “Peranan Komunikasi Pemasaran Dalam Membentuk 

Perilaku Konsumen,” Jurnal Komunikasi 2, no. 2 (2013): 40–46. 
40 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran (Yogyakarta: ANDI, 2008), 221-222. 
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6. Mobile advertising 

Mobile advertising merupakan  bentuk iklan yang ditampilkan 

dalam berbagai bentuk misal musik, grafik, suara, atau tulisan melalui 

terminal mobile.41 Mobile advertising adalah layanan iklan yang 

menggunakan smartphone sebagai media utamanya yang 

ditambpilkan melalui berbagai bentuk advertising, misalnya musik, 

grafik, suara, tulisan dan lain-lain.42 Semenjak pengguna 

menggunakan mobile device seperti Facebook, Twitter, Tumblr, 

Youtube, Instagram, aplikasi tersebut sangat mudah untuk diakses dan 

memuat informasi yang terus berubah. Hal ini juga berpengaruh pada 

periklanan secara online yang terbuka bagi pemasar sehingga iklan 

dapat disesuatkan dengan klasifikasi individu berdasarkan 

karakteristik produk yang digunakan oleh mereka.43 Terdapat 4 konten 

pesan untuk mengukur iklan pada mobile advertising dalam literatur 

pemasaran yaitu: 

a. Informativeness 

Menurut Haghirian et al (2005) dalam penelitian  Yunita et al 

kualitas informasi yang ditempatkan di situs web perusahaan memiliki 

pengaruh langsung pada persepsi pelanggan  terhadap perusahaan dan 

produk perusahaan. Iklan bisa dikatakan informatif jika dalam iklan 

tersebut terdapat pesan dan konten yang berisi informasi sehingga 

                                                           
41 Frisca, Puspitasar, Setyady, Y. Sari dan Sani M. Isa,  2011, "Analisis 

Efektivitas Pemasangan Iklan Pada Aplikasi Mobile Dan Faktorfaktor Yang 

Memengaruhinya". Journal of  Information  Systems, Vol.7,No.1, hlm.42-53 
42 Heri Widianto, 2014, “Efektivitas mobile advertising pada konten game 

di Android dengan pendekatan epic model: Studi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi 

UIN Maliki Malang”, thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 21  
43 Yunita, Nazaruddin, and Nailis, “Pengaruh Youtube Advertising 

Terhadap Brand Awareness Dan Purchase Intention.” ‘Pengaruh Youtube Advertising 

Terhadap Brand awareness Dan Purchase Intention’ 
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tingkat pengetahuan pengguna mobile advertising akan menjadi lebih 

baik dengan menangkap pesan iklan yang informatif. Informativeness 

bisa juga dikatakan sebagai kemampuan sebuah iklan untuk 

memberikan informasi mengenai produk serta alternatifnya, sehingga 

bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan pada saat melakukan 

pembelian sebuah produk.44 

b. Credibility   

Ketika pesan dan informasi sebuah iklan dipercaya oleh 

pelanggan, maka pelanggan akan lebih memperhatikan iklan tersebut. 

Credibility merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sikap 

ketertarikan audience terhadap sebuah iklan. Menurut Mackenzie et al 

(1989) dalam Yunita et al mendefinisikan kredibilitas iklan sebagai 

"persepsi konsumen  tentang kebenaran dan  kepercayaan dari iklan 

secara umum". 45 

c. Entertainment 

Menurut Mcquail (2010) dalam Yunita et.al Entertainment 

merupakan hiburan yang bisa memenuhi kebutuhan pelanggan secara 

emosional, pengalihan perhatian dan estetika. Entertaiment pada 

sebuah iklan juga dapat merupakan hal yang memberikan rasa positif 

terhadap merek. Entertainment dapat meningkatkan loyalitas 

konsumen dan nilai tambah bagi konsumen.46 

d. Irritation 

Ketika iklan menggunakan teknik yang menyebalkan dan terlalu 

memaksa pelanggan untuk membeli atau menggunakan produk yang 

                                                           
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 F E B Ums, Jl A Yani, and Tromol Pos, “Entertainment Iklan Hijau 

Terhadap Sikap Skeptis,” 2017, 193–206. 
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diiklankan, kemungkinan  kecil  pelanggan  memandang iklan tersebut 

dengan respon yang baik.47 Banyaknya advertising yang ditayangkan 

maka akan banyak pengguna yang merasa terganggu dan akan 

menimbulkan ketidaknyamanan pengguna.  

7. Youtube advertising 

Advertising berasal dari Bahasa inggris yang artinya iklan. 

Menurut Rhenald Kasali Iklan adalah pesan dari produk, jasa atau ide 

yang disampaikan kepada masyarakat melalui media yang diarahkan 

untuk menarik konsumen.48 Menurut Dehghani dalam Yunita et.al 

youtube advertising merupakan format dari online video advertising 

memiliki karateristik TV dan media sosial serta berbeda dengan format 

beriklan tradisional49 

Youtube memiliki beberapa tipe mobile advertising, antara lain 

sebagai berikut: (1) Display Ads, iklan yang muncul berada di bagian 

samping kanan atas barisan rekomendasi video. (2) Sponsore Overlay 

Ads, iklan berbentuk transparan yang muncul di bagian bawah 

videocards yang menunjukkan konten products featured yang 

berhubungan dengan video.  (3) Skippable Video ads dan Non-

Skippable Video atau yang biasa disebut dengan Preoll Advertising, 

iklan ini muncul sebelum video yang ingin ditonton berputar, sehingga 

kita menunggu 5 detik untuk di skip. Sedangkan untuk yang 

                                                           
47 Ducoffe, R. H. 1995. How consumers assess the value of advertising. 

Journal of Current Issues and Research in Advertising, Vol.17, No.1, 1–18.   
48 Dewi, Andri, and Yonaldi, “Pengaruh Iklan, Citra Merek, Dan Kepuasan 

Konsumen Terhadap Loyalitas Konsumen Dalam Menggunakan Vasseline Hand and 

Body Lotion Di Kota Padang (Studi Kasus Di PT Unilever Cabang Padang).” 
49 Pratama, “Pengaruh Youtube Advertising Terhadap Respons Konsumen.” 
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nonskippabe tidak dapat langsung di skip penonton harus melihat iklan 

tersebut. 50 

Menurut Chuan  Chu,  dkk  (2008) dalam penelitian Herdian dan 

Hani menjelaskan  bahwa iklan  bisa  membentuk  persepsi  konsumen 

saat akan memilih suatu produk atau merek. Faktor- faktor seperti 

informative,  entertaining,  societal,  dan  economic  digunakan  

sebagai  pembentuk  sikap  terhadap  iklan   yang pada akhirnya akan 

berpengaruh pada sikap terhadap merek.51 Iklan  dapat  diukur  melalui  

informasi  atau  pengetahuan  tentang   produk, adanya daya tarik bagi 

konsumen, nilai inovasi, keterjangkauan dan pemenuhan  kebutuhan 

pengguna.52 

a. Iklan dilihat dari etika bisnis Islam 

Agama Islam sangat terlihat memiliki pandangan positif terhadap 

perdagangan dan kegiatan ekonomi. Nabi Muhammad SAW adalah 

seorang pedagang, dan agama Islam disebarluaskan terutama melalui 

para pedagang muslim. Dalam al Qur’an terdapat peringatan terhadap 

penyalahgunaan kekayaan, tetapi tidak dilarang mencari kekayaan 

dengan cara halal (QS: 2;275) ”Allah telah menghalalkan perdagangan 

dan melarang riba”. Islam menempatkan aktivitas perdagangan dalam 

posisi yang amat strategis di tengah kegiatan manusia mencari rezeki 

dan penghidupan.  

                                                           
50 Yunita, Nazaruddin, and Nailis, “Pengaruh Youtube Advertising 

Terhadap Brand Awareness Dan Purchase Intention.” 
51 Herdian Rizky Yuniyanto and Hani Sirine, “Pengaruh Iklan Terhadap 

Minat Beli Pengguna Youtube Dengan Brand Recognition Sebagai Variabel 

Intervening,” Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen 8, no. 1 (2018): 21–28, 

https://doi.org/10.15408/ess.v8i1.5885. 
52 Dyah Kurniawati, “STUDI TENTANG SIKAP TERHADAP MEREK 

DAN IMPLIKASINYA PADA MINAT BELI ULANG (Kasus Pada Produk Mi 

Instan Indomie Di Kota Semarang),” 2009. 
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Dalam proses jual beli harus dikaitkan dengan ’etika Islam’ 

sebagai bagian utama. Jika  pengusaha menginginkan mendapatkan 

rezeki yang barokah dan dengan profesinya sebagai pedagang tentu 

ingin dinaikkan derajatnya, maka seharusnya mengikuti syari’ah Islam 

secara menyeluruh, termasuk etika jual beli, demikian pula ketika 

seorang pengusaha menawarkan produk atau jasanya, maka haruslah 

sesuai dengan etika Islam. Model promosi tersebut tidak boleh masuk 

kedalam kategori melanggar ’akhlaqul karimah’, Islam sebagai agama 

yang menyeluruh mengatur tata cara hidup manusia, setiap bagian 

tidak dapat dipisahkan dengan bagian yang lain. Berbagai bentuk 

penawaran (promosi) yang dilarang tersebut dapat dikelompokkan 

sebagai berikut: 

1). Penawaran dan pengakuan (testimoni) fiktif, bentuk 

penawaran yang dilakukan oleh penjual seolah barang 

dagangannya ditawar banyak pembeli, atau seorang artis yang 

memberikan testimoni keunggulan suatu produk padahal dia 

sendiri tidak mengkonsumsinya.  

2). Iklan yang tidak sesuai dengan kenyataan, berbagai iklan yang 

sering kita saksikan di media televisi, atau dipajang di media 

cetak, media indoor maupun outdoor, atau kita dengarkan 

lewat radio seringkali memberikan keterangan palsu.  

3). Eksploitasi wanita, produk-produk seperti, kosmetika, 

perawatan tubuh, maupun produk lainnya seringkali 

melakukan eksploitasi tubuh wanita agar iklannya dianggap 

menarik. Atau dalam suatu pameran banyak perusahaan yang 

menggunakan wanita berpakaian minim menjadi penjaga 

stand pameran produk mereka dan menugaskan wanita 
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tersebut merayu pembeli agar melakukan pembelian terhadap 

produk mereka. 

Dalam Al-Qur’an QS. Al-Ahzab ayat 70 berbunyi: 

َ َوقُولُوا  ْوًَل َسِديًداقَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َهَّللاَّ  

 “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu 

kepada kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar” (QS. Al-

Ahzab:70) 

Dengan dasar ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku 

bisnis dalam melakukan promosi salah satunya iklan harus 

memberikan informasi yang sesuai dengan fakta dan tidak melebih-

lebihkan suatu produk yang dapat merugikan   dibuat semenarik 

mungkin dalam menyajikan informasi namun tidak sesuai dengan 

kenyataan. 

Periklanan tidak boleh lepas dari etika bisnis yang 

berlandaskan Al-Qur'an dan hadits, karena periklanan merupakan 

kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh pangsa pasar dan 

merupakan kegiatan ekonomi. Etika bisnis Islam tentunya 

dilatarbelakangi oleh ajaran Islam itu sendiri dan wahyu Nabi 

Muhammad  untuk meningkatkan moralitas manusia. Landasan 

normatif etika bisnis Islam tentunya bersumber dari Al-Qur'an. Al-

Qur'an memberikan para pengusaha banyak acuan dalam 

melaksanakan dan mengelola bisnis secara islami53 

Adapun landasan etika dalam periklanan adalah sebagai berikut:54 

                                                           
53 Nur Kholis, 2007,  Membangun Etika Bisnis Islami. Jurnal Ahkam.  

Vol.9. No.2, 151-162. 
54  Ashraf Muhammad Dawwabah, Meneladani Keunggulan Bisnis  

Rasullah, (Semarang : Pustaka Nuun, 2008), 134.   
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a. Berbisnis bukan hanya mencari keuntungan  tetapi harus 

diniatkan kepada Allah SWT 

b. Jujur 

c. Sikap toleransi antar penjual dan pembeli 

d. Berlaku adil dan bersaing secara sehat dengan  sesama 

pebisnis. 

8. Brand awareness 

David A. Aaker (1997) mendefinisikan Brand Awareness 

adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau 

mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari 

kategori produk tertentu. Brand awareness yaitu kemampuan 

konsumen untuk mengenali atau mengingat bahwa sebuah merek 

merupakan anggota dari kategori produk tertentu.55 

Periklanan memiliki beberapa fungsi, periklanan bisa 

menginformasikan atau membujuk konsumen dan dalam beberapa 

kasus, periklanan bertindak untuk mengingatkan konsumen tentang 

satu merek tertentu agar loyalitas konsumen terjaga sehingga 

periklanan juga berkaitan dengan brand awareness.56 Kemudian untuk 

dapat menggambarkan proses terbentuknya brand awareness dalam 

penelitian ini maka penulis  menggunakan teori yang dikembangkan 

oleh David A. Aaker, yang menjelaskan proses pembentukan  brand 

awareness pada beberapa tingkatan sikap khalayak, yaitu Unware Of 

Brand,  Brand Recognition, Brand Recall, dan Top Of Mind.57  

                                                           
55 Fandy Tjiptono, Manajemen & Strategi Merek, 97. 
56 Monle Lee, Carla Johnson,Prinsip-Prinsip Pokok Periklanan Dalam 

Perspektif Global, terj. oleh Haris Munandar dan Dudi Priyatna, Cet. I, (Jakarta: 

Prenada,2004), 174. 
57 Freddy Rangkuti, The Power of Brand, (Jakarta : Gramedia, 2009), 40 
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Brand awareness merupakan bagian dari konsep brand equity 

yang diperkenalkan oleh David Aaker. Menurut Aaker (1991) brand 

awareness adalah kemampuan dari seseorang yang merupakan calon 

pembeli (potensial buyer) untuk mengenali (recognize) atau 

menyebutkan kembali (recall) suatu merek merupakan bagian dari 

Ada 4 indikator yang dapatdigunakan untuk  mengetahui seberapa jauh 

konsumen aware terhadap sebuah brand: 1) Recall: yaitu sejauh mana 

konsumen bisa mengingat ketika ditanya merek apa saja yang 

diingatnya; 2) Recognition: yaitu sejauh mana konsumen mengenali 

merek tersebut termasuk dalam kategori tertentu; 3) Purchase: yaitu 

sejauh mana konsumen akan memasukkan suatu merek ke dalam 

alternative pilihan ketika akan membeli produk/layanan; 4) 

Consumption: yaitu sejauh mana konsumen masih mengingat suatu 

merek ketika sedang menggunakan produk/ layanan pesaing. 58. 

Brand  awareness  adalah  kemampuan  seseorang  untuk  

mengingat suatu merek dan menjadikannnya berbeda bila 

dibandingkan dengan merek lainya. Ada 4 tingkatan dalam Brand 

awareness yaitu : 

a) Unaware of brand (tidak menyadari merek) merupakan tingkat 

yang  paling  rendah  dalam  piramida  kesadaran  merek, dimana  

konsumen  tidak  menyadari  akan  adanya  suatu merek 

b) Brand  recognition  (pengenalan  merek)  tingkat  minimal  dari 

kesadaran merek. Hal ini penting pada saat seorang membeli, 

memilih sesuatu merek pada aat melakukan pembelian. 

                                                           
58 Yunita, Nazaruddin, and Nailis, “Pengaruh Youtube Advertising 

Terhadap Brand Awareness Dan Purchase Intention.” ‘Pengaruh Youtube Advertising 

Terhadap Brand awareness Dan Purchase Intention’ 
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c) Brand  recall  (pengingatan  kembali  terhadap  merek)  ini 

didasarkan  pada  permintaan  seseorang  untuk  menyebutkan 

merek tertentu dalam suatu kelas produk. Hal ini diistilahkan 

denganpengingatan kembali tanpa bantuan, karena berbeda dari  

tugas  pengenalan,  responden  tidak  perlu  dibantu  untuk 

memunculkan merek tersebut. 

d) Top  of  mind  (puncak  pikiran)  apabila  seseorang  ditanya 

langsung  tanpa  memberi  bantuan  pengingatan  dan  orang 

tersebut dapat menyebutkan satu merek, maka mereka paling 

banyak  disebutkan  pertama  kali  merupakan  puncak  pikiran, 

dengan  kata  lain,  merek  tersebut  merupakan  utama  dari 

berbagai merek yang ada di benak konsumen.59 

a. Brand awareness dilihat dari etika bisnis islam 

Chairiawaty menjelaskan etika Islam memberikan rambu-

rambu dalam menyampaikan pesan-pesan dalam branding atau iklan 

sebagai berikut:60 

1) Ikhlas (Keikhlasan) penyampaian pesan dengan iklan dalam 

Islam adalah bagian dari amal kebaikan dan ibadah dan harus 

diperhatikan keikhlasan niat dan  motivasi, sebagaimana 

Rasulullah bersabda : 

َ  الَ  يَْقَبَِلُ  ِمنَ  اْلعََمِلَ  ِإِالَ  َما َكاّْنَ  لَهُ  َخاِلًصا َواَْبتُِغيَ  َبِهِ  َوْجُههُ   ِإِّْنَ  َهَّللّاَ

                                                           
59 Rio Era Deka, Nurhajati, Nuzulul Rachma, ‘Pengaruh Brand Association 

Dan Brand awareness Terhadap Brand Loyalty Melalui Brand Trust Pada Start Up 

Fintech Ovo’ Jurnal Ilmu Manajemen, 4.1 (2019),96-107 
60 Chairiawaty. 2012,  Branding Identy Sebuah Tinjauan Mengenai Etika 

Bisnis Islam. Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 2 No 2, 11 
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“Sesungguhnya Allah tidak akan menerima dari semua jenis 

amalan kecuali yang murni (ikhlas) untuk-Nya dan untuk mencari 

wajah-Nya”. (HR Nasa-i, No. 3140) 

2) Tha’ah (Ketaatan) branding yang digunakan harus selalu 

mematuhi aturan atau pedoman perusahaan yang berlaku terkait 

kampanye sebagai bentuk ketaatan terhadap ulil amri. 

3) Uswah (Keteladanan) 

Menunjukkan dan mengkomunikasikan aktivitas suatu 

perusahaan tentang suatu merek harus dilakukan dengan cara  

yang tepat, seperti mengutamakan manfaat produk atau jasa, 

tanpa mengejek atau meremehkan produk  perusahaan lain. 

4) Siddiq (Kejujuran) 

Kejujuran adalah salah satu kunci sukses dalam pemasaran dan 

berbohong atau menjual janji tanpa adanya realisasi adalah salah 

dosa besar. Allah SWT berfirman : 

 

َ َوقُولُوا قَْوًَل َسِديًدا   يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َهَّللاَّ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu 

kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar”(Q.S.Al-

Ahzab : 70) 

5) Ukhuwah (Persaudaraan) 

Branding bukanlah arena tempat untuk memuaskan hawa nafsu 

dan perselisihan. Perkataan yang diucapkan, harus mencerminkan 

persaudaraan. 

6) Tarbawy (Edukatif) 

Branding merupakan sarana pendidikan yang harus menjunjung 
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tinggi nilai-nilai moral dan kesatuan, disamping sebagai sarana 

dakwah yang memiliki makna mengajak menuju arah kebaikan. 

7) Tawaddu (Rendah Hati) 

Akhlak Islam mengharuskan agar suatu golongan berperilaku 

rendah hati tidak menganggap golongan itu yang paling benar, 

juga tidak mudah menuduh kalangan lain melakukan suatu 

kesesatan. 

9. Keputusan Pembelian 

Menurut Sudaryono mendifinisikan keputusan sebagai suatu 

pemilihan tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif, dengan kata 

lain, orang yang mengambil keputusan harus mempunyai satu pilihan 

dari beberapa alternatif yang tersedia. Bila seseorang dihadapkan pada 

dua pilihan, yaitu membeli dan tidak membeli, dan kemudian dia 

memilih, maka dia ada dalam posisi membuat suatu keputusan.61 

Menurut Kotler ada lima tahap dalam pengambilan keputusan 

pembelian yaitu tahap pengenalan masalah, pencarian informasi, 

evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan perilaku pasca 

pembelian.62 

Pengambilan keputusan konsumen adalah proses pengintegrasian 

yang mengombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau 

lebih perilaku alternatif, dan memilih salah satu diantaranya. Hasil dari 

proses pengintegrasian ini adalah suatu pilihan, yang disajikan secara 

                                                           
61 Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori dan Implementasi, (Yogyakrta : 

Andi Offset, 2016), 99-100 
62 Muh Yusran Ilahi, ‘Pengaruh Sikap terhadap Iklan dan Daya Tarik Iklan 

Tokopedia di Media Sosial Youtube dan Pengaruhnya Terhadap keputusan Pembelian 

di Kota Makasar’, Prodi Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 

UIN Alauddin Makassar,2019 
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kognitif sebagai keinginan berperilaku63 berdasarkan kerangka model 

teori Stimulus Organisme Respons (SOR), keputusan pembelian 

merupakan respon positif seseorang terhadap produk, saat seseorang 

memiliki respon positif maka keputusan pembelian untuk bertindak 

atau melakukan pembelian akan terjadi. 

Keputusan  membeli  sebenarnya  merupakan  kumpulan  dari  

sejumlah  keputusan,  dimana  keputusan  tersebut  mempunyai  

beberapa  komponen  diantaranya  seperti:64 

a) Keputusan tentang jenis produk 

b) Keputusan tentang bentuk produk  

c) Keputusan tentang merk 

d) Keputusan tentang penjumlahannya 

e) Keputusan tentang jumlah produk 

f) Keputusan tentang waktu pembelian 

g) Keputusan tentang cara pembelian 

Menurut Kotler, (2008) Indikator-indikator dalam keputusan 

pembelian adalah: 

1) Kemantapan pada sebuah produk/jasa, merupakan 

keputusan yang dilakukan konsumen, setelah 

mempertimbangkan berbagai informasi yang mendukung 

pengambilan keputusan. 

2) Kebiasaan dalam membeli produk/jasa, merupakan 

pengalaman orang terdekat (orang tua, saudara) dalam 

menggunakan suatu produk/jasa. 

                                                           
63 Nugroho, J Setiadi. Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi Untuk 

Strategi Dan Implikasi Pemasaran. (Jakarta : Kencana.2003),  415 
64 Oleh : Sisilya et al., “Conbloc Indonesia Surya Manado,” Persepsi… 664 

Jurnal EMBA 2, no. 3 (2014): 664–75. 
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3) Memberikan rekomendasi kepada orang lain, merupakan 

penyampaian informasi yang positif kepada orang lain, agar 

tertarik untuk melakukan pembelian. 

4) Melakukan pembelian ulang, merupakan pembelian yang 

berkesinambungan, setelah konsumen merasakan 

kenyamanan atas produk atau jasa yang diterima.65 

a. Keputusan pembelian dalam kaidah Islam 

Konsumen mengambil banyak macam pertimbangan untuk 

mengambil keputusan dalam pembelian. Islam menganjurkan 

melakukan keputusan untuk melakukan pembelian, maka seorang 

konsumen muslim harus dapat mengasumsikan fungsi daya guna 

barang yang akan dibelinya bukan hanya karena menuruti keinginan 

dan hawa nafsunya. 

Keterlibatan dalam proses apapun Allah melarang umatnya dalam 

kerugian, seperti halnya dalam aktivitas pembelian. Manusia harus 

dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan, antara yang baik 

dan yang buruk. Menurut Asy-Syathibi, rumusan kebutuhan manusia 

dalam Islam terdiri dari 3 tingkatan:66 

1) Kebutuhan Dharuriyyat adalah tingkat kebutuhan yang harus 

ada atau disebut dengan kebutuhan primer.  

2) Kebutuhan Hajiyyat adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, 

3) Kebutuhan Tahsiniyyat adalah tingkat kebutuhan yang apabila 

tidak dipenuhi tidak mengancam eksistensi dan tidak pula 

menimbulkan kesulitan (tersier) 

                                                           
65 Philip Kotler, dan Garry Amstrong. Prinsip – Prinsip Pemasaran 1. Edisi 

keduabelas. (Jakarta : Erlangga. 2008), 286 
66 Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi 

Islam, (Erlangga, 2009),  95. 
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Konsumsi dalam Islam dimana Islam mengatur bagaimana 

manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang 

membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Islam 

menekankan pada halal, haram serta berkah tidaknya barang yang 

akan dikonsumsi sehingga jika individu dihadapkan pada dua pilihan 

A dan B maka seorang muslim (orang yang memiliki prinsip 

keislaman) akan memilih barang yang mempunyai tingkat kehalalan 

dan keberkahan yang lebih tinggi, walaupun barang yang lainnya 

secara fisik lebih disukai. Hal diatas nampak jelas bagaimana 

pendekatan yang digunakan oleh ekonomi Islam dan konvensional 

dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Oleh karena itu, perintah 

islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip, yaitu: 

1) Prinsip Keadilan, Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan 

kezaliman, harus berada  dalam koridor aturan atau hukum 

agama serta menjunjung tinggi  kepantasan atau kebaikan. 

2) Prinsip Kebersihan, berkonsumsi harus dengan suatu 

baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun 

menjijikkan sehingga merusak selera. Prinsip ini juga 

bermakna bahwa  makan dan minum yang akan 

dikonsumsi bukan hasil dari suap. 

3) Prinsip Kesederhanaan, Islam memerintahkan manusia 

untuk lebih efisien dalam  menggunakan pendapatannya 

dan tidak boleh menghambur-hamburkan  hartanya, 

Prinsip ini mengatur perilaku konsumsi agar tidak 

berlebih- lebihan. Allah swt berfirman: 

ُ لَـُكْْم َوََل  ُمْوا َِطْيَِّٰبِت َماٰۤ اََِحِلَّ َهَّللاه ـاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا ََل تَُحّرِ
ٰيٰۤ

َ ََل يُِحبُّ اْلُمْعتَِدْينَ  ۗ   تَْعتَُدْوا اِْنَّ َهَّللاه  
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"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah 

kamu mengharamkan apa yang baik yang telah 

dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu 

melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang melampaui batas." (QS. Al-Ma'idah 5: 

Ayat 87) 

4) Prinsip Kemurahan Hati, Dengan Rahmat-Nya Allah swt 

menyediakan yang ada dilangit dan  bumi untuk 

dimanfaatkan dan dikonsumsi ketika tidak 

membahayakan  bagi dirinya. Selama maksudnya adalah 

untuk kelangsungan hidup dan  kesehatan yang lebih baik 

dengan tujuan menunaikan dan beribadah  kepada Allah 

swt. 

5) Prinsip Moralitas, Berkonsumsi dilakukan dengan tujuan 

untuk peningkatan atau  kemajuan nilai-nilai moral dan 

spriritual. Seorang muslim diajarkan untuk  menyebut 

nama Allah swt sebelum makan dan mengucap syukur 

kepada-Nya setelah makan. Yang artinya Islam 

menghendaki keseimbangan nilai- nilai hidup material 

dan spiritual.67 

A. Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini penulis memiliki tiga variabel yaitu 

variabel independen (X) variabel bebas yang merupakan variabel yang 

mempengaruhi, variabel dependen (Y) variabel terikat yang 

merupakan variabel yang dipengaruhi, dan variabel mediasi (M) yang 

                                                           
67 Havis Aravik, Ekonomi Islam; Konsep, Teori Dan Aplikasi Serta 

Pandangan Pemikir Ekonomi  Islam Dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi (Malang: 

Empatdua, 2016),  121. 
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menjadi perantara pengaruh antara variabel independen ke variabel 

dependen. Dimana variabel X adalah Youtube advertising, variabel Y 

adalah keputusan pembelian dan variabel M adalah Brand awareness. 

 

  

 

  

   

 

Gambar 2.3 : Kerangka Konseptual 

B. Pengajuan Hipotesis 

1. Pengaruh Youtube Advertising terhadap Brand Awareness 

Iklan merupakan kegiatan mengkomunikasikan perusahaan 

dengan segala atributnya kepada khalayak ramai atau masyarakat 

secara luas, dengan menggunakan media komunikasi yang dibayar, 

dalam hal ini adalah media iklan.68 Sosial media pun bisa digunakan 

sebagai media iklan, salah satunya youtube. Sedangkan brand 

awareness adalah adalah kemampuan dari seseorang yang merupakan 

calon pembeli (potensial buyer) untuk mengenali (recognize) atau 

menyebutkan kembali (recall) suatu merek. Keputusan pembelian 

sendiri adalah keputusan konsumen untuk membeli suatu produk 

setelah memikirkan tentang layak tidaknya membeli produk itu dengan 

memperhitungkan informasi-informasi yang ia ketahui dengan 

kenyataan tentang produk itu setelah ia melihatnya. 

                                                           
68 Fiando, “Pengaruh Iklan Media Sosial ( Youtube ) Dan Word of Mouth 

Terhadap Brand Awareness Shopee Pada Mahasiswa Uin Maliki Malang.” 
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Iklan yang sering muncul dan dilihat oleh calon konsumen bisa 

berpotensi memunculkan kesadaran merek atau Brand awareness di 

benak calon konsumen. Menurut Chuan  Chu,  dkk  (2008) dalam 

penelitian Herdian dan Hani menjelaskan  bahwa iklan  bisa  

membentuk  persepsi  konsumen saat akan memilih suatu produk atau 

merek.69 Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Rio Setiawan 

tentang ”Pengaruh Penggunaan Selebrity Endorser, Media Iklan 

Televisi dan Pesan Iklan Televisi terhadap Efektifitas Iklan serta 

Dampaknya dalam Menumbuhkan Brand awareness pada Program 

Periklanan Produk Indosat IM3” yang menyatakan bahwa media iklan 

dan pesan iklan televisi tidak berpengaruh terhadap brand 

awarenesss.70 Sedangkan penelitian Yongki Karisma Fiando yang 

meneliti tentang ” Pengaruh Iklan Media Sosial (Youtube) dan Word 

of Mouth Terhadap Brand Awareness Shopee Pada Mahasiswa Uin 

Maliki Malang” menyatakan bahwa youtube advertising berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap brand awareness.71 hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian Jordy Revindra Priana tentang “Pengaruh Iklan 

“Introduction Jo & Jek” terhadap Brand Awareness” yang juga 

menyatakan bahwa youtube advertising berpengaruh positif signifikan 

                                                           
69 Herdian Rizky Yuniyanto and Hani Sirine, “Pengaruh Iklan Terhadap 

Minat Beli Pengguna Youtube Dengan Brand Recognition Sebagai Variabel 

Intervening,” 
70 Rio Setiawan, ‘Pengaruh Penggunaan Selebrity Endorser, Media Iklan 

Televisi dan Pesan Iklan Televisi terhadap Efektifitas Iklan serta Dampaknya Dalam 

Menumbuhkan Brand awareness pada Program Periklanan Produk Indosat IM3’ 

Program Syudi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah, 

2011 
71 Fiando, “Pengaruh Iklan Media Sosial ( Youtube ) Dan Word of Mouth 

Terhadap Brand Awareness Shopee Pada Mahasiswa Uin Maliki Malang.” 
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terhadap brand awareness.72 Sehingga penulis membuat hipotesis 

sebagai berikut: 

H1 : Youtube advertising berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap brand awareness 

2. Pengaruh Youtube Advertising terhadap Keputusan 

Pembelian 

Salah satu tujuan pelaku bisnis mengiklankan produknya adalah 

agar mempengaruh keputusan konsumen untuk membeli produknya. 

Sosial media menjadi diminati oleh banyak pelaku bisnis untuk 

dijadikan sebagai media iklan melihat potensi sosial media saat ini 

cukup menjanjikan. Namun brand awareness tidak kalah penting 

brand awareness menjadi salah satu tujuan pelaku bisnis 

mengiklankan produknya yang dimana brand awareness ini juga bisa 

mempengaruhi keputusan pembelian. Berdasarkan teori S-O-R 

kesediaan konsumen dalam mengubah sikap atau melakukan 

pembelian bergantung pada kualitas rangsangan (stimulus) yang 

berkomunikasi dengan organisme, dan rangsangan (stimulus) yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah iklan.  

Menurut Sri Wahyuni Junianto Pardamean dalam peneltiannya 

yang berjudul “Pengaruh Iklan, Harga dan Kualitas Layanan Terhadap 

Keputusan pembelian Kartu Simpati di Institius Perbanas” yang 

menyataan bahwa Iklan tidak memiliki pengaruh signifikan dan positif 

terhadap keputusan pembelian pelanggan. 73  Namun, dilihat dari hasil 

pra survey yang penulis lakukan, menunjukan bahwa banyak 

                                                           
72 Priana, Jordy Revindra, ‘Pengaruh Iklan “ Introduction : Jo & Jek ” Di 

Youtube Terhadap Brand awareness’, 2.4 (2019) 
73 Sri Wahyuni and Jonianto Pardamean, “Pengaruh Iklan, Harga Dan 

Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Kartu Simpati Di Institute 

Perbanas,” Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis 3, no. 1 (2016): 1–18. 
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pengguna youtube yang merasa terganggu dan cenderung men skip 

iklan di youtube, namun disisi lain banyak perusahaan yang terus 

mengiklankan produknya di youtube dilihat dari pendapatan youtube 

dari iklan yang terus meningkat yaitu sebesar 36% ditahun 2019 

dibandingkan tahun 2018.74  

Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan perusahaan yang terus 

mengiklankan produknya di youtube merasa bahwa adanya 

peningkatan penjualan yang signifikan dengan mengiklankan 

produknya di youtube. Hal tersebut juga di dukung oleh hasil 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aji Rahardian Kusuma 

tentang “Pengaruh Terpaan Iklan Axe Body Spray Di Youtube 

Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa Fasilkom-Ti 

Universitas Sumatera Utara” yang menyatakan bahwa Terpaan Iklan 

berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Keputusan 

Pembelian.75 Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Vina Devita dengan judul “Pengaruh Iklan 

Soyjoy Web Series “Ini Perjalananku” di Youtube Terhadap 

Pengambilan Keputusan Pembelian Konsumen” yang juga 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara iklan Soyjoy web 

series “Ini Perjalananku” terhadap pengambilan keputusan pembelian 

konsumen76. Sehingga penulis membuat hipotesis sebagai berikut: 

                                                           
74 Fahmi Abidin, "Wow, Pendapatan Youtube Tembus Rp200 Triliun 

Hanya Dari Iklan Youtube", IDX Chanel, 2021, 

https://www.idxchannel.com/idxtainment/wow-pendapatan-youtube-tembus-rp200-

triliun-hanya-dari-iklan 
75 A J I Rahardian Kusuma, “Youtube Terhadap Keputusan Pembelian Pada 

Mahasiswa Fasilkom-Ti Universitas Sumatera,” Program Administrasi, Ilmu Ilmu, 

Fakultas Dan, Sosial Politik, Ilmu Utara, Universitas Sumatera, 2019. 
76 Vina Devita, 2013,“Pengaruh Iklan Soyjoy Web Series ‘ Ini Perjalananku 

’ Di Youtube Terhadap Pengambilan Keputusan Pembelian Konsumen Vina Devita 

Anjas Rahmadani,” 9–12. 

https://www.idxchannel.com/idxtainment/wow-pendapatan-youtube-tembus-rp200-triliun-hanya-dari-iklan
https://www.idxchannel.com/idxtainment/wow-pendapatan-youtube-tembus-rp200-triliun-hanya-dari-iklan
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H2: Youtube advertising berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Samsung 

3. Pengaruh Brand awareness terhadap Keputusan 

Pembelian 

Brand awareness adalah adalah kemampuan dari seseorang yang 

merupakan calon pembeli (potensial buyer) untuk mengenali 

(recognize) atau menyebutkan kembali (recall) suatu merek 

merupakan bagian dari Ada 4 indikator yang dapatdigunakan untuk  

mengetahui seberapa jauh konsumen aware terhadap sebuah brand: 1) 

Recall: yaitu sejauh mana konsumen bisa mengingat ketika ditanya 

merek apa saja yang diingatnya; 2) Recognition: yaitu sejauh mana 

konsumen mengenali merek tersebut termasuk dalam kategori 

tertentu; 3) Purchase: yaitu sejauh mana konsumen akan memasukkan 

suatu merek ke dalam alternative pilihan ketika akan membeli 

produk/layanan; 4) Consumption: yaitu sejauh mana konsumen masih 

mengingat suatu merek ketika sedang menggunakan produk/ layanan 

pesaing.77 Menurut David A. Aaker, proses pembentukan  brand 

awareness ada beberapa tingkatan sikap khalayak, yaitu Unware of 

Brand,  Brand Recognition, Brand Recall, dan Top Of Mind.78  

Seorang calon konsumen yang telah memiliki kesadaran merek 

(Brand awareness) pada suatu brand tertentu maka kemungkinan besar 

ketika calon konsumen tersebut ingin membeli kategori produk produk 

tersebut maka ia akan membeli produk yang muncul di benak nya. 

Namun, menurut penelitian Citra dan Trisna tentang “Pengaruh Brand 

                                                           
77 Yunita, Nazaruddin, and Nailis, “Pengaruh Youtube Advertising 

Terhadap Brand Awareness Dan Purchase Intention.” ‘Pengaruh Youtube 

Advertising Terhadap Brand awareness Dan Purchase Intention’ 
78 Freddy Rangkuti, The Power of Brand. 



51 
 

 
 

awareness, Brand Image, Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan 

Pembelian” menyatakan bahwa Brand awareness tidak berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian .79 Sedangkan hasil penelitian Dewi 

Sanjaya & Martono yang berjudul “Pengaruh Brand awareness, Brand 

Image,Dan Media Communication Terhadap Keputusan Pembelian” 

menyatakan bahwa Brand awareness berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian.80 Pernyataan yang sama 

juga dinyatakan oleh Krisnawati dalam penelitiannya "Pengaruh 

Brand awareness terhadap keputusan pembelian amdk merek aqua 

(studi pada masyatakat di kota bandung) yang menyatakan bahwa 

Brand awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian.81 Sehingga penulis membuat hipotesis sebagai 

berikut : 

H3 : Brand Awarenees berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian Smartphone Samsung 

4. Brand awareness memediasi antara Youtube advertising 

dan Keputusan Pembelian 

Menurut Chuan  Chu,  dkk  (2008) dalam penelitian Herdian dan 

Hani menjelaskan  bahwa iklan  bisa  membentuk  persepsi  konsumen 

saat akan memilih suatu produk atau merek.82 Dan seorang calon 

konsumen yang telah memiliki kesadaran merek (Brand awareness) 

pada suatu brand tertentu maka kemungkinan besar ketika calon 

                                                           
79 Citra Kunia putri dan trisna insan Noor, “Pengaruh Brand Awareness Dan 

Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian” 53, no. 9 (2018): 1689–99. 
80 Dewi Sanjaya and Martono, “Management Analysis Journal.” 

81 Krisnawati, “Pengaruh Brand Awareness Terhadap Keputusan Pembelian 

Amdk Merek Aqua (Studi Pada Masyarakat Di Kota Bandung).” 
82 Herdian Rizky Yuniyanto and Hani Sirine, “Pengaruh Iklan Terhadap 

Minat Beli Pengguna Youtube Dengan Brand Recognition Sebagai Variabel 

Intervening,” 
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konsumen tersebut ingin membeli kategori produk produk tersebut 

maka ia akan membeli produk yang muncul di benak nya. Selain itu 

kesediaan konsumen dalam mengubah sikap atau melakukan 

pembelian bergantung pada kualitas rangsangan (stimulus) yang 

berkomunikasi dengan organisme. 

    Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya  yang meneliti tentang ” 

Pengaruh Iklan Media Sosial (Youtube) Dan Wordof Mouth Terhadap 

Brand awareness Shopee Pada Mahasiswa Uin Maliki Malang” 

menyatakan bahwa Youtube advertising berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Brand awareness.83 hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian Jordy Revindra Priana yang juga menyatakan bahwa 

Youtube advertising berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Brand awareness.84 Dan hal tersebut diperkuat oleh penelitian yang 

berjudul “Pengaruh  Youtube  Ads  Terhadap  Brand  Awareness  Pada  

Vivo Smartphone” dengan hasil penelitian yang menyatakan  bahwa 

Youtube advertising berpengaruh positif signifikan terhadap Brand 

awareness. Sedangkan menurut penelitian Ida Dewi Sanjaya dan S 

Martono yang berjudul “Pengaruh Brand awareness, Brand 

Image,Dan Media Communication Terhadap Keputusan Pembelian” 

menyatakan bahwa Brand awareness berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian.85 Pernyataan yang sama 

juga dinyatakan oleh Devi Krisnawati dalam penelitiannya yang 

                                                           
83 Fiando, “Pengaruh Iklan Media Sosial ( Youtube ) Dan Word of Mouth 

Terhadap Brand Awareness Shopee Pada Mahasiswa Uin Maliki Malang.” 
84  Priana, Jordy Revindra, ‘Pengaruh Iklan “ Introduction : Jo & Jek ” Di 

Youtube Terhadap Brand awareness’ 
85  Dewi Sanjaya and Martono, “Management Analysis Journal.”Dewi 

Sanjaya and Martono. 
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menyatakan bahwa Brand awareness berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian.86 

 Namun, hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Budi 

Setiawan dan Celia Celesta Rabuani tentang “Pengaruh Iklan dan 

Endorser Terhadap Brand awareness Serta Dampaknya terhadap 

Keputusan Pembelian” yang menyatakan bahwa Brand awareness 

tidak memediasi hubungan iklan dan keputusan pembelian.87 

Sedangkan, menurut Dwi Aryasa Endyana dan Sri Ardani dalam 

penelitiannya yang berjudul  “Peran brand awareness memediasi 

pengaruh advertising terhadap keputusan pembelian” menyatakan 

bahwa brand awareness memediasi pengaruh advertising terhadap 

keputusan pembelian 88. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Pranata and Pramudana tentang “Peran Kesadaran 

Merk dalam Memediasi hubungan Iklan OPPO Dengan Niat Beli 

Komsumen” yang juga menyatakan bahwa kesadaran merk memediasi 

hubungan iklan oppo dengan niat beli konsumen. 89 Sehingga penulis 

membuat hipotesis sebagai berikut 

                                                           
86 Krisnawati, Devi, ‘Pengaruh Brand awareness Terhadap 

Keputusan Pembelian Amdk Merek Aqua (Studi Pada Masyarakat Di Kota 

Bandung)’ 
87 Budi Setiawan and Celia Celesta Rabuani, “Pengaruh Iklan Dan Endorser 

Terhadap Brand Awareness Serta Dampaknya Pada Keputusan Pembelian,” Riset 1, 

no. 1 (2019): 001–015, https://doi.org/10.35212/277621. 
88 M Dwi Aryasa Endyana and I Gst. A.Kt. Sri Ardani, “Peran Brand 

Awareness Memediasi Pengaruh Advertising Terhadap Keputusan Pembelian,” E-

Jurnal Manajemen Universitas Udayana 8, no. 11 (2019): 6558, 

https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i11.p09. 
89 Pranata and Pramudana, “Peran Kesadaran Merek (Brand Awareness) 

Dalam Memediasi Hubungan Iklan Oppo Dengan Niat Beli Konsumen.” ‘Peran 

Kesadaran Merek (Brand awareness) Dalam Memediasi Hubungan Iklan 

Oppo Dengan Niat Beli Konsumen’ 
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H4: Brand awareness memediasi antara Youtube advertising 

dan Keputusan Pembelian Smartphone Samsung 
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