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ABSTRAK 

Perkembangan bisnis di bidang clothing line lokal di Indonesia 

sangat  pesat di beberapa tahun belakangan ini, Pengusaha harus 

mampu bersaing untuk mempertahankan eksistensi usahanya dengan 

berbagai macam upaya yang harus mereka lakukan. Rumusan masalah  

ini yaitu, 1) Apakah tampilan produk berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian di marketplace?, 2) Apakah ekspektasi konsumen 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian di marketplace?, 3) 

Bagaimana pandangan dalam perspektif ekonomi Islam terhadap 

tampilan produk dan ekspektasi konsumen  terhadap keputusan 

pembelian di marketplace?. Serta penelitian ini bertujuan untuk 

melakukan pengujian seberapa berpengaruh dan bagaimana 

signifikansinya dari variabel – variabel independen tersebut terhadap 

variabel dependennya serta memahaminya dalam perspektif ekonomi 

islam. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Metode kuantitatif, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer yang mana data tersebut diperoleh melalui bantuan 

instrumen penelitian berupa kuesioner. Kuesioner tersebut dibagikan 

kepada 100 orang responden dengan teknik Purposive Sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Tampilan Produk 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, hal 

ini dilihat dari signifikansi tampilan produk sebesar 0,000 < 0,005 dan 

dapat juga dilihat dari thitung sebesar 3,746 > 1,984. Ekspektasi 

Konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian, hal ini dilihat dari signifikansi ekspektasi konsumen 

sebesar 0,002 < 0,005  dan dapat juga dilihat dari thitung sebesar 3,252 

> 1,984. Hasil penelitian dalam perspektif ekonomi Islam memperoleh 

nilai index persen dengan kategori sangat baik dari setiap variabel 

penelitian ini. 

 

Kata Kunci : Tampilan Produk, Ekspektasi Konsumen, 

Keputusan Pembelian 
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ABSTRACT 

 

The development of business in the field of local clothing lines in 

Indonesia has been very rapid in recent years, entrepreneurs must be 

able to compete to maintain their business existence with various 

kinds of efforts that they must do. The formulation of this problem is, 

1) Does product display affect purchasing decisions in the 

marketplace?, 2) Do consumer expectations affect purchasing 

decisions in the marketplace. 3) What is the view in the perspective of 

Islamic economics on the appearance of products and consumer 

expectations of purchasing decisions in the marketplace. And this 

study aims to test how influential and how significant the independent 

variables are to the dependent variable and understand it from an 

Islamic economic perspective. 

The research method used in this study is the quantitative 

method. The type of data used in this study is primary data where the 

data is obtained through the help of research instruments in the form 

of questionnaires. The questionnaire was distributed to 100 

respondents using the purposive sampling technique. 

The results show that: Product appearance has a positive and 

significant effect on purchasing decisions, this can be seen from the 

significance of product display of 0.000 < 0.005 and can also be seen 

from tcount of 3.746 > 1.984. Consumer Expectations have a positive 

and significant effect on purchasing decisions, this can be seen from 

the significance of consumer expectations of 0.002 < 0.005 and can 

also be seen from tcount of 3.252 > 1.984. The results of the research in 

the perspective of Islamic economics obtained a percent index value 

with a very good category from each of these research variables. 

 

Keywords: Product Display, Consumer Expectations, Purchase 

Decision 
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MOTTO 

 

ئَِك هُُم ٱْلَكَٰ 
َٰٓ ِ ۖ َوأُ۟ولََٰ ِت ٱَّللَّ ِذثُونَ إِوََّمب يَْفتَِزى ٱْلَكِذَة ٱلَِّذيَه ََل يُْؤِمىُوَن ثِـ َبيََٰ  

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-

orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah 

orang-orang pendusta.” 

(Q.S. An – Nahl 128 : 105) 

 

 فَئَِذا فََزْغَت فَبوَصْت، َوإِلَيَٰ َرثَِّك فَبْرَغت

“Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah 

dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada 

Tuhanmulah hendaknya kamu berharap,” 

(Q.S.  Al - Insyirah 94 : 7-8)
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk mendapat gambaran yang jelas 

dalam pemahaman penelitian ini, maka peneliti perlu 

menjelaskan secara singkat kata- kata istilah yang terdapat dalam 

proposal ini dengan adanya penegasan arti dan makna dari istilah-

istilah yang ada dijudul. Penelitian ini di harapkan tidak akan 

terjadi kesalah pahaman terkait arti dan makna dari judul 

penelitian ini. 

 Adapun judul penelitian ini adalah: ―PENGARUH 

TAMPILAN PRODUK DAN EKSPEKTASI KONSUMEN 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA 

MARKETPLACE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI 

ISLAM (Studi Kasus pada Konsumen Produk Erigo di 

Bandar Lampung).” Adapun penegasan judul tersebut sebagai 

berikut : 

1. Pengaruh 

Pengaruh menurut Suharsimi Arikunto adalah suatu 

hubungan antara keadaan pertama dengan keadaan yang 

kedua terdapat hubungan sebab akibat. Keadaan pertama 

diperkirakan menjadi penyebab yang kedua. Keadaan 

pertama berpengaruh terhadap keadaan yang kedua.
1
 

Berdasarkan pengertian diatas, maka yang dimaksud 

pengaruh dalam penelitian ini adalah bentuk hubungan antara 

variabel X1 yaitu Tampilan Produk dan X2 yaitu Ekspektasi 

Konsumen yang berpengaruh terhadap variabel Y Keputusan 

Pembelian. 

2. Tampilan Produk 

Usaha yang dilakukan untuk menata barang-barang yang 

akan ditawarkan kepada konsumen, dengan penataan yang 

                                                           
1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2006).  Hal. 37. 



 

 

2 

menarik dan unik membuat konsumen tertarik dan 

melakukan kegiatan pembelian suatu produk.
2
 

3. Ekspektasi Konsumen 

Ekspektasi atau harapan merupakan perkiraan atau keyakinan 

konsumen tentang apa yang akan diterimanya. Pengertian ini 

didasarkan pada pandangan bahwa harapan merupakan 

standar prediksi yang dilakukan konsumen dalam melakukan 

pembelian.
3
 

4. Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian adalah suatu keputusan konsumen yang 

dipengaruhi oleh ekonomi keuangan, teknologi, politik, 

budaya, produk, harga, lokasi, promosi, physical evidence, 

people dan, process. Sehingga membentuk suatu sikap pada 

konsumen untuk mengolah segala informasi dan mengambil 

kesimpulan berupa respons yang muncul produk apa yang 

akan dibeli.
4
 

5. Marketplace 

Marketplace merupakan media online berbasis internet (web-

based) tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara 

pembeli dan penjual. Pembeli dapat mencari supplier 

sebanyak mungkin dengan kriteria yang diinginkan, sehingga 

memperoleh sesuai harga pasar. Sedangkan bagi 

supplier/penjual dapat mengetahui perusahaan-perusahaan 

yang membutuhkan produk/jasa mereka.
5
 

 

                                                           
2
 Sugeng Setyo Widodo, ―Pengaruh Discount, Display Produk Dan Lokasi 

Terhadap Keputusan Pembelian Di Toko D’Spot Kediri,‖ Simki-Economic 1, no. 1 

(2017): 2–8. 
3
 Yohandes Rabiqy, ―Pengaruh Ekspektasi Pelanggan, Kualitas Produk Dan 

Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan Internet Telkomsel Di Banda 

Aceh,‖ Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen 1, no. 1 (2019): 53–63. 
4
 Buchari Alma, Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa (Bandung: 

ALFABETA, 2013). 
5
 Angga Kurnia Putra, Rudy Dwi Nyoto, and Helen Sasty Pratiwi, ―Rancang 

Bangun Aplikasi Marketplace Penyedia Jasa Les Private Di Kota Pontianak Berbasis 

Web,‖ Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (JUSTIN) 5, no. 1 (2017): 22–26, 

http://jurnal.untan.ac.id/index.php/justin/article/viewFile/17991/15281. 
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6.  Ekonomi Islam 

 Ekonomi islam yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh 

per orang atau kelompok atau badan usaha yang berbadan 

hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi 

kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial 

menurut prinsip islam.
6
 

Berdasarkan penjelasan judul di atas maksud dari judul 

skripsi ini adalah sebuah penelitian yang membahas tentang 

―PENGARUH TAMPILAN PRODUK DAN EKSPEKTASI 

KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 

PADA MARKETPLACE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI 

ISLAM (STUDI KASUS PADA KONSUMEN PRODUK 

ERIGO DI BANDAR LAMPUNG).” 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, perkembangan teknologi dan informasi dalam 

bentuk digital sudah sangat mempengaruhi berbagai sektor 

bidang kehidupan manusia termasuk dalam sektor bisnis atau 

usaha. Peluang bisnis baru telah banyak diciptakan oleh 

pertumbuhan teknologi dan informasi yang mempengaruhi 

kesuksesan sebuah pelaku usaha. Kemajuan teknologi akhir-akhir 

ini telah memicu selera masyarakat makin bervariasi, sedangkan 

dari sisi pedagang terutama yang memiliki modal besar 

melakukan perubahan metode atau cara dalam memasarkan 

produknya. Untuk meraih posisi yang lebih baik maka setiap 

perusahaan harus memperhatikan kepuasan konsumen dengan 

cara memberikan pelayanan yang terbaik. Hal ini dapat 

memberikan keuntungan dalam waktu yang panjang bagi 

perusahaan. Keuntungan tersebut didapat dari adanya pembelian 

produk. Kemampuan meningkatkan pembelian produk dan 

keuntungan secara terus menerus merupakan syarat mutlak bagi 

kelangsungan hidup suatu perusahaan. 

 

                                                           
6
 Aan Anshori, ―Digitalisasi Ekonomi Syariah,‖ Jurnal Ekonomi Keuangan 

dan Bisnis Islam Vol.7 No.1 (2016). 



 

 

4 

Salah satu bentuk implementasi dari perkembangan digital 

dalam dunia bisnis atau usaha yakni electronic commerce atau 

yang lebih sering dikenal dengan marketplace. Marketplace dapat 

dikatakan sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan 

fasilitas untuk melakukan transaksi bisnis seperti, pembelian, 

penjualan, transfer, pertukaran produk, jasa maupun informasi 

secara online dengan menggunakan internet. Marketplace dengan 

model marketplace adalah sebuah layanan yang paling sering 

diminati karena internet mempunyai kelebihan dalam hal 

keamanan transaksi. Setiap konsumen melakukan transaksi, 

marketplace menjadi pihak penengah atau pihak ketiga antara 

penjual dan pembeli, fungsi dari pihak ketiga ini adalah 

menerima pembayaran dan menjaga nya sampai produk diterima 

konsumen dengan baik dan sesuai harapan.
7
 

Berdasarkan hasil survei Katadata Insight Center (KIC), 

produk fashion di marketplace menjadi kategori produk terlaris 

melampaui berbagai kategori produk lainnya, hal tersebut terlihat 

dari perbandingan jumlah transaksi di marketplace pada berbagai 

kategori produk. Jumlah transaksi produk tersebut mencapai 22% 

dari total belanja di marketplace sepanjang 2020. Proporsi 

tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan produk lain yang 

dijual di marketplace. Meski demikian, proporsi transaksi produk 

fesyen dan aksesorisnya mengalami penurunan dibandingkan 

pada 2019 yang sebesar 30%. Produk kesehatan dan kecantikan 

berada di posisi selanjutnya dengan proporsi transaksi di 

marketplace sebesar 14%. Angka tersebut sama dengan proporsi 

transaksi untuk produk pulsa dan voucher. Kemudian, pembelian 

peralatan rumah tangga sebesar 11% dari total transaksi di 

marketplace. Sebanyak 8% dari total transaksi di marketplace 

merupakan pembelian gawai dan aksesorisnya. Produk 

berikutnya adalah olahraga, mainan, dan hobi serta makanan 

yang proporsinya sama-sama sebesar 7%. Sementara itu, produk 

lainnya hanya memiliki persentase sekitar 1-5%. Data yang 

                                                           
7
 K. C. Laudon and C. G. Traver, Marketplace 2017: Business, Technology, 
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digunakan berasal dari satu juta pengguna yang berbelanja di 

enam marketplace terbesar pada periode 2020.
8
  

Penelitian ini menggunakan Erigo sebagai objek penelitian. 

Alasannya adalah seperti penjelasan hasil survei diatas yang 

menunjukkan bahawa kategori fashion menempati peringkat 

teratas dan seperti yang di ketahui bahwa Erigo adalah salah satu 

brand pakaian yang memiliki peminatnya yang cukup banyak. 

Erigo merupakan salah satu brand fashion lokal yang namanya 

melonjak pada sekitar tahun 2015. Konsep street style dan juga 

travelling menjadi kunci utama Erigo melambung tinggi. Berbeda 

dari baju distro yang mungkin sudah banyak dikenal, Erigo 

menghadirkan gaya yang lebih kalem tanpa menghilangkan kesan 

streetwear. Bisa ditemukan beragam model jaket dengan model 

unisex. Erigo juga memanjakan para pencinta gaya simple dan 

tidak terlalu memiliki banyak statement pada desain produknya. 

Saat ini dapat dikatakan brand produk fashion yang kuat 

pemasarannya di marketplace adalah Erigo Official Shop. 

Marketplace-nya adalah Shopee, hal tersebut dapat dilihat dari 

brand ini sukses sehingga memiliki 5,9 juta pengikut pertanggal 

07 Mei 2022 dan memiliki rating 4,8 / 5,0 serta brand ini 

menempati posisi pertama dari segi jumlah pengikut di kategori 

fashion di Shopee.  Kemudian, Erigo memiliki 2,5 juta pengikut 

di Instagram  @Erigostore.   

Tabel 1.1 

5 Brand Clothing Lokal Besar Berdasarkan Jumlah 

Pengikut Di Shopee 

No. Brand 
Jumlah 

Pengikut 

1. Erigo Official Shop 5,9 juta 

2. Roughneck 1991 Official Shop 2 juta 

3. M231 Official Store 1,8 juta 

4. Moxie Insconspiracy Official 

Shop 

406,9 ribu 

                                                           
8
 Andrea Lidwina, ―Produk Fesyen Jadi Primadona Di Marketplace,‖ 

Databoks.Katadata.Co.Id,2021,https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/0
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5. 3Second  Official Shop 399,4 ribu 

Sumber : Data diolah Penulis, (2022) 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Erigo Official Shop 

menjadi Brand Clothing lokal yang menempati peringkat pertama 

dalam segi jumlah pengikut di Shopee hingga pertanggal 07 Mei 

2022, mengungguli jauh dari kompetitornya dengan memiliki 5,9 

juta pengikut memiliki rating 4,8 / 5,0 dari 3,4 juta penilaian 

konsumen yang berarti dapat dikategorikan kualitas produk dan 

pelayanan Erigo Official Shop sangat baik. 

  

Gambar 1.1 

Official Akun Shopee dan Instagram Erigo Official Shop 

Sumber : Shopee  dan Instagram, (2021) 

 

Tabel 1.2 

Kategori Produk Erigo 

No. Kategori Produk 

1. Kaos 

2. Kemeja 

3. Outerwear (Hoodie, Jacket, Parka) 

4. Pants (Jogger, Denim, Chino) 

5. Sepatu 

Sumber : Data diolah Penulis, (2021) 
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Erigo menggunakan platform online dan offline. Untuk 

offline dalam hal penjualan produknya, Erigo menjualnya di 

beberapa department store tapi lebih banyak menjualnya melalui 

online. Selain itu, Erigo juga menempatkan stock produknya di 

warehouse Erigo yang berada di beberapa daerah seperti Jakarta, 

Tangerang dan Malang. Hal ini dilakukan agar lebih 

mempermudah dalam mendistribusikan barang ke konsumen di 

berbagai daerah yang membeli produknya melalui online store 

Erigo. Selain itu, Erigo juga menggunakan media sosial dan 

beberapa marketplace untuk menunjang penjualan produknya. 

Selain itu, Erigo kerap kali memanfaatkan media sosial untuk 

membagikan update terbaru tentang produknya, baik adanya sale 

pada brand fashion Erigo sampai desain serta model terbaru dari 

produk Erigo.   

Tabel 1.3 

Omset Erigo Tahun 2015-2020 

No. Tahun Omset 

1. 2015 Rp. 22.457.515.638 

2. 2016 Rp. 50.000.000.000 

3. 2017 Rp. 72.361.000.000 

4. 2018 Rp. 80.000.000.000 

5. 2019 Rp. 87.000.000.000 

6. 2020 Rp. 100.000.000.000 

 Sumber : Data diolah Penulis, (2022) 

Berdasarkan laporan penjualan online yang diperoleh 

diketahui penjualan Erigo sangat baik dengan growth 22%, 

dimana pada semester I 2015 hanya mencapai sekitar Rp. 

2.100.000.000. Sedangkan omset Juli hingga Desember 2015 

mengalami kenaikan 93%, yakni sebesar Rp. 2.500.000.000, Pada 

penyelenggaraan event terdapat kenaikan yang signifikan , 

dimana sejak Januari hingga Juni (semester I) omset Erigo 

mencapai 6 miliar lebih. Pada semester II 2015, event - event 

Erigo berhasil mencapai omset 14 miliar. Sehingga total 

keseluruhan gabungan omset online maupun event, mencapai 
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hampir 2 kali lipat (104%) dibanding tahun sebelumnya, yakni 

sebesar Rp 22.457.515.638. Pada tahun 2016 Erigo lebih gencar 

memasarkan melalui online maupun offline dan hasilnya pun 

omset meningkat pesat menjadi Rp. 50.000.000.000 (50 miliar) 

atau mencapai 2 kali lipat dari tahun sebelumnya.
9
 Mengikuti 

perkembangan zaman, Sadad terus mengembangkan bisnisnya 

dengan bergerak menggunakan platform marketplace sebagai 

salah satu kanal penjualan. Di tahun 2017, Erigo bergabung 

dengan Shopee. Kemudian, penjualan produk-produk Erigo di 

tahun-tahun berikutnya meningkat secara signifikan setelah 

bergabung dengan Shopee dengan total omset sebesar Rp. 

72.361.000.000. Erigo Terus melanjutkan tren positif dari segi 

penjualan seiring dengan gencarnya pemasaran mereka baik 

online maupun Offline omset di tahun berikutnya stabil yaitu 

tahun 2018 mencapai angka kurang lebih Rp.80.000.000.000.
10

 

Sementara itu, Muhammad Sadad, CEO Erigo mengakui bahwa 

pada masa awal kemunculan pandemi Covid-19, bisnis atau 

usaha clothing line di Indonesia memang sangat terdampak. 

Apalagi ketika itu mobilitas masyarakat begitu terbatas. Namun 

Erigo mampu adaptif terhadap hal-hal yang sedang tren sehingga 

mampu mendongkrak penjualan secara signifikan. Bahkan, pada 

2020 lalu Erigo berhasil mencatat peningkatan penjualan 

dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar Rp 87.000.000.000. 

Kemudian sepanjang Januari 2020 hingga Januari 2021 penjualan 

di Erigo melonjak sangat signifikan bahkan bisa menembus 

hingga angka Rp. 100.000.000.000 lebih.
11

 

Strategi yang dilakukan Erigo untuk tetap menjaga 

peningkatan penjualan penjualan produknya, Erigo terus 

                                                           
9
 Dewi Melina Mega, ―Pengaruh Brand Awareness, Perceived Quality of 

Brand, Brand Association, Brand Loyalty, Dan Brand Image Terhadap Brand Equity 

Erigo Menurut Mahasiswa Di Surabaya,‖ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas 

Surabaya 6, no. 2 (2017): 826–842. 
10

 Setia Indah Setara Bulan and Ratih Hasanah Sudrajat, ―Pengaruh 

Penggunaan Celebrity Endorser Arief Muhammad Di Instagram Terhadap Brand 

Image Erigo Store,‖ Jurnal Sosial Politik 5, no. 2 (2019): 322. 
11

 Akhmad Yasin Rizki Nahari, ―Pengaruh Penggunaan Media Sosial 

Tiktok @Erigo.Store Terhadap Keputusan Pembelian Produk Erigo‖ 05, no. 01 

(2021). 
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melakukan inovasi terhadap produknya maupun dalam segi 

pemasarannya. Brand Erigo itu sendiri sudah banyak di kenal 

oleh konsumen baik itu dari kalangan atas maupun kalangan 

menengah bawah. Berdasarkan banyaknya variasi pada produk 

sejenis dengan fashion brand lokal yang ada di Indonesia menjadi 

gambaran bahwa dari masing-masing yang di tawarkan dapat 

dilihat betapa ketatnya persaingan bisnis fashion yang saat ini 

sudah beredar di pasaran serta memiliki nama yang sudah dikenal 

oleh masyarakat luas. Sehingga butik Erigo menyikapi 

permasalahan persaingan ini dengan baik dan tetap berinovasi, 

baik dari segi bahan, citra merek, tampilan produk maupun harga. 

Sebab hal-hal tersebut sangat mempengaruhi konsumen dalam 

pengambilan keputusan pembelian.   

Tampilan Produk didefinisikan sebagai banyak tidaknya 

variasi produk yang ditampilkan memberikan kemudahan bagi 

pelanggan dalam mencari produk yang dibutuhkan.
12

 Kemudian  

tampilan produk merupakan usaha yang dilakukan untuk menata 

barang-barang yang akan ditawarkan kepada konsumen, dengan 

penataan yang menarik dan unik membuat konsumen tertarik dan 

melakukan kegiatan pembelian suatu produk. sebuah tampilan 

produk yang menarik perhatian disebut sebagai tampilan produk 

yang cenderung lebih efektif. Menarik perhatian dapat diartikan 

dengan komposisi warna yang jelas dan memiliki tingkat kontras 

yang baik namun masih tetap memperhatikan keindahannya dan 

tidak sekadar menarik perhatian. Dalam segi desain tampilan 

produk yang ditampilkan Erigo sudah sangat baik terlihat bahwa 

Erigo serius dalam menggarap desain – desain produknya 

maupun desain visual untuk ditampilkan di marketplace terbukti 

dari foto – foto yang ditampilkan Erigo dengan menggunakan 

model untuk menunjukkan produk – produknya karena Erigo 

sangat mengandalkan marketplace sebagai media pemasaran 

produknya sehingga calon konsumen hanya dapat melihat 
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produknya dari foto tidak bisa dilihat fisiknya secara langsung. 

Dalam tampilan produk ini Erigo sudah terbukti memikirkan  

konsep bagaimana produk tersebut akan ditampilkan dalam 

marketplace sebagai salah satu cara untuk memikat konsumen 

agar tertarik dengan produk yang mereka jual, hal tersebut dapat 

dlihat dari foto – foto produk mereka Erigo tampilkan dalam 

marketplace-nya sebagai berikut : 

 

Gambar 1.2 

Tampilan Produk Erigo di Marketplace 

Sumber : ERIGO Official Shop, (2022) 

Ekspektasi Konsumen adalah apa yang dipikirkan oleh 

konsumen yang harus disediakan oleh penyedia jasa. Harapan 

bukan merupakan prediksi dari apa yang akan disediakan oleh 

penyedia jasa. Harapan akan timbul saat konsumen memerlukan 

suatu barang atau jasa, orang biasanya melihat apa yang mereka 

harapkan untuk dilihat, dan apa yang mereka harapkan untuk 

dilihat biasanya berdasar atas kebiasaan dan pengalaman masa 

lalu.
 13

 

Ekspektasi  konsumen (customer expectations) adalah apa 

yang diinginkan atau diharapkan konsumen terhadap suatu 

produk dalam memuaskan atau memenuhi kebutuhannya. 

Harapan konsumen memiliki sifat yang tidak tetap atau dapat 

berubah-ubah mengikuti perkembangan teknologi, sosial budaya, 
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 Nur Widianti, Aini Kusniawati, and Mujaddid Faruk, ―PENGARUH 

EKSPEKTASI PELANGGAN DAN BAURAN PROMOSI TERHADAP 

LOYALITAS KONSUMEN (Suatu Studi Pada Konsumen Telkomsel Di Desa 

Sukahurip - Ciamis),‖ Business Management and Enterpreneurship 2, no. 2 (2020): 
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dan ekonomi. Apa yang diharapkan konsumen saat ini, belum 

tentu akan sama dengan masa lalu atau masa yang akan datang.
14

 

Hadirnya marketplace  memang  memberikan  berbagai  

kemudahan  dan kemanjaan kepada konsumen. Namun 

disamping hal tersebut  tidak bertemunya penjual dan pembeli 

secara langsung dapat memperbesar kemungkinan terjadinya 

kecurangan terhadap konsumen. Untuk mempromosikan 

produknya, para pelaku usaha biasanya memasang foto produk di 

marketplace sebagai iklan atau gambaran dari produk yang 

mereka jual. Foto yang dipasang tentu harus nyata agar 

konsumen tertarik  untuk  membeli  produk  yang  ada.  Namun, 

Sayangnya  kerap  kali  produk  yang mendarat di tangan 

konsumen bahkan tidak sesuai dengan apa yang ada di foto. Jika 

sudah begitu, maka konsumen yang akan merugi. Pada tahun 

2015 saja tercatat kasus penipuan online meningkat sebanyak 

66%, padahal saat itu sistem jual beli online belum menjamur 

seperti sekarang.
15

 Kemudian, permasalahan yang banyak  

muncul pada saat konsumen ingin melakukan pembelian secara 

online di marketplace adalah tampilan produk yang ditampilkan 

oleh seller banyak yang kurang menarik cenderung seperti kurang 

diperhatikan konsep foto produk yang ditampilkan banyak pula 

dijumpai foto – foto produk yang ditampilkan seller adalah foto 

hasil dari internet bukan foto asli (real picture) dari produk yang 

dijual padahal foto atau tampilan produk sangat penting dalam 

pemasaran produk secara online karena digunakan sebagai bahan 

pertimbangan sebelum membeli produk tersebut karena tidak bisa 

di rasakan secara langsung sehingga ekspektasi konsumen 

tersebut dapat muncul ketika melihat foto produk tersebut 

semakin tinggi ekspektasi konsumen terhadap produk yang akan 

dibeli semakin yakin konsumen tersebut memutuskan melakukan. 

Hal tersebut diperkuat lagi berdasarkan hasil wawancara dari 

                                                           
14

 Sujana and Maudrey Pandu, ―Pengaruh Ekspektasi Konsumen, Nilai 

Konsumen Dan Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas Konsumen,‖ Jurnal Ilmiah 
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beberapa responden penelitian ini bahwa sebelum melakukan 

keputusan pembelian di marketplace terutama jika ingin membeli 

produk fashion hal yang sangat diperhatikan adalah tampilan 

produknya dari tampilan produk tersebutlah konsumen dapat 

berekspektasi terhadap produk yang akan dibeli melalui 

marketplace karena saat melakukan pembelian secara online kita 

tidak dapat merasakan produknya secara fisik langsung sehingga 

tampilan produk  menjadi acuannya.
16

 

Penelitian ini menggunakan objek brand fashion lokal merk 

Erigo karena brand ini salah satu brand fashion lokal terbesar di 

Indonesia yang cukup dikenal luas oleh khususnya kalangan 

remaja yang merupakan segmentasi pasar utamanya. Hal tersebut 

ditunjukkan Erigo dengan mengusung kampanye ―Wandering 

Souls‖, sebuah manifestasi dari brand spirit yang  bertujuan 

untuk mendorong dan menyemangati generasi muda agar 

selalu  memiliki rasa ingin tahu dan hasrat mengeksplorasi yang 

tinggi.  Kampanye ini merupakan apresiasi berbagai kultur, 

karakter serta gagasan yang  diharapkan dapat membawa 

serangkaian inspirasi untuk memperkaya  pemikiran, karya dan 

kultur para generasi muda lokal, terutama dalam 

bidang  fashion.  Brand ini mengajak para generasi muda untuk 

menjalani setiap langkah perjalanan  hidup yang dinamis dengan 

berani, dibekali pemikiran yang terbuka, dan  tentunya style yang 

sesuai dengan pribadi unik masing-masing.  Untuk memenuhi 

aspirasi tersebut, Erigo menyediakan beragam pilihan 

pakaian  yang nyaman, terjangkau serta fleksibel tanpa 

mengorbankan desain dan  kualitas, yang mana setiap pakaian 

merepresentasikan bagian dari sebuah  cultural melting pot yang 

selaras dengan inti dari ―Wandering Souls‖ Target pasar Erigo 

adalah anak-anak muda yang mencari sesuatu yang trendy dan 

Erigo  membuat mereka merasa spesial.  

Tujuannya untuk membawa brand produk lokal ke kancah 

Internasional agar  nantinya merek pakaian asal Indonesia bisa 
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 Hasil Wawancara Dengan Konsumen yang Melakukan Pembelian di 
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bersaing di pasar global.
17

 Kepopuleran Erigo juga dapat dilihat 

dari gambar 1.1 diatas terlihat dari besarnya jumlah pengikut 

akun official mereka di Instagram dan pengikut di akun official 

mereka di Shopee  dan dapat bertahan hingga saat ini ditengah  

banyaknya bermunculan brand fashion di Indonesia dan bahkan 

Erigo di tahun 2021 ini  mampu menembus pasar internasional 

ditandai dengan terpampangnya iklan Erigo di videotron di Times 

Square, New York, Amerika Serikat serta mengikuti New York 

Fashion Week baru – baru ini.
18

 Alasan yang selanjutnya adalah 

fakta menarik bahwa Erigo hanya memasarkan produknya secara 

online melalui Marketplace dan beberapa clothing event tahunan 

tidak memiliki offline store namun bisa sesukses sekarang.
19

  

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan topik penelitian ini 

yaitu pemasaran melalui Marketplace.
 

Dari hal tersebut 

menambah keunggulan Erigo dibandingkan brand fashion lokal 

lain dan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi Erigo 

semakin dikenal dan juga target pasar produk Erigo ini kalangan 

anak muda sesuai dengan target responden penelitian ini. Oleh 

sebab itu penulis tertarik untuk menggunakan objek tersebut 

karena mudahnya dalam memperoleh responden untuk anggota 

penelitian ini. 

Pandangan Islam  perihal produk untuk konsumen adalah 

berdaya guna, materi yang dapat dikonsumsi yang bermanfaat 

yang bernilai guna, yang menghasilkan perbaikan material, 

moral, spiritual bagi konsumen. Produk yang dipasarkan 

merupakan senjata yang sangat bagus dalam memenangkan 
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persaingan apabila memiliki tampilan dan kualitas yang tinggi. 

Sebaliknya produk yang tampilannya biasa-biasa saja akan sukar 

untuk memperoleh citra dari para konsumen. Hal ini ditegaskan 

dalam Q.S. Al-Hadid ayat 7: 

                   

              

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan 

infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah 

menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-

orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya 

di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar” (Q.S. Al-Hadid 

ayat 7).
20

 

Tafsir M. Quraish Shibab dalam Tafsir  Al-misbah mengenai 

ayat tersebut menguraikan konsekuensi dari hal yang telah 

dijelaskan sebelumnya mengenai penciptaan dan kuasa Allah 

dengan menyatakan : Berimanlah kamu semua kepada Allah dan 

Rasul yang diutus-Nya dalam menyampaikan tuntunan - 

tuntunan-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari apa yakni harta 

apapun yang Dia yakni Allah titipkan kepada kamu dan telah 

menjadikan kamu berwenang dalam penggunaan-nya selama 

kamu masih hidup. Maka orang-orang yang beriman di antara 

kamu dan berinfak walau sekadar apapun, selama sesuai dengan 

tuntunan Allah, bagi mereka pahala yang besar.
21

 

Memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk dikonsumsi 

sendiri atau dijual di pasar, tetapi lebih jauh menekankan bahwa 

setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial. 

Dalam ekonomi Islam terdapat keyakinan adanya Allah SWT 

sehingga peran dan kepemilikan dalam ekonomi dipegang oleh 

                                                           
20

 Departemen Agama RI, ―Quran Kemenag,‖ Quran.Kemenag.Go.Id, 

https://quran.kemenag.go.id/sura/57. Diakses pada 03 Februari 2022 Pukul 11:36 

WIB. 
21

 Idri, Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2015). Hal. 51. 
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Allah. Sehingga terwujudlah kemaslahatan individu dan 

masyarakat. 

Perilaku konsumen merupakan kecenderungan dalam 

melakukan konsumsi untuk memaksimalkan kepuasannya. Dalam 

memenuhi kebutuhan, Islam menyarankan agar manusia dapat 

bertindak di tengah-tengah (modernity) dan sederhana 

(simplicity). Untuk itu, Islam menolak manusia yang selalu 

memenuhi keinginannya, karena pada dasarnya manusia memiliki 

kencenderungan terhadap keinginan, baik itu keinginan yang baik 

maupun keinginan yang buruk. Keinginan tidak sering sejalan 

dengan rasionalitas, karena terbatas dalam kualitas maupun 

kuantitasnya. Dalam ajaran Islam juga, manusia harus 

mengendalikan dan mengarahkan keinginannya sehingga dapat 

membawa kemanfaatan dan bukan kerugian bagi kehidupan di 

dunia dan di akhirat.
22

 

Melihat dari penjelasan ayat diatas sudah menjadi kewajiban 

bagi pelaku usaha atau bisnis untuk memberikan yang terbaik 

kepada konsumen dari berbagai aspeknya seperti dari segi 

kualitas produk dan lain-lain. Namun,  dalam konteks penelitian 

ini yaitu tampilan produk saat pengusaha memasarkan produknya 

melalui marketplace sebisa mungkin harus menyajikan tampilan 

yang semenarik mungkin namun harus sesuai dengan keadaan 

produk sebenarnya jangan sampai menampilkan apa yang tidak 

sesuai fakta keadaan produk yang dijual. Proses pengambilan 

keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh perilaku konsumen. 

Dalam Islam, proses pengambilan keputusan pembelian 

diterangkan dalam beberapa ayat al-Qur’an yang lebih bersifat 

umum. Artinya bisa diterapkan dalam segala aktivitas. 

Berdasarkan permasalahan dan penjelasan tersebut peneliti 

tertarik untuk melakukan pengujian seberapa berpengaruh dan 

bagaimana signifikansinya dari variabel – variabel independen 

tersebut terhadap variabel dependennya serta memahaminya 

dalam perspektif ekonomi islam. Sehingga penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul yaitu ―Pengaruh Tampilan 

                                                           
22 Hendrie Anto, Pengantar Ekonomi Islam (Yogyakarta: Ekonisa, 2003). 

Hal. 123. 
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Produk dan Ekspektasi Konsumen Terhadap Keputusan 

Pembelian Pada Marketplace Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam (Studi Kasus Pada Konsumen Produk Erigo di Bandar 

Lampung).” 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Identifikasi batasan masalah merupakan point-point yang 

terkait dengan kemungkinan-kemungkinan yang dapat muncul 

dalam sebuah penelitian. Adapun pembatasan masalah adalah 

upaya untuk menetapkan batasan masalah dalam penelitian.
23

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka diperlukan 

pembatasan permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini.  

Pembatasan masalah dibuat dikarenakan luasnya 

permasalahan dan banyaknya faktor yang mempengaruhi 

permasalahan yang di teliti. Sehingga penelitian ini di fokuskan 

pada Tampilan Produk dan Ekspektasi Konsumen dengan studi 

kasus konsumen produk fashion lokal yaitu merk Erigo di Bandar 

Lampung  yang melakukan pembeliannya melalui Marketplace. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi yang hanya berkaitan dengan 

variabel yaitu, Tampilan Produk dan Ekspektasi Konsumen. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan , 

pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah tampilan produk berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian di marketplace? 

2. Apakah ekspektasi konsumen berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian di marketplace? 

3. Bagaimana pandangan dalam perspektif ekonomi Islam 

terhadap tampilan produk dan ekspektasi konsumen  terhadap 

keputusan pembelian di marketplace? 

                                                           
23

 UIN Raden Intan Lampung. ―Pedoman Penulisan Tugas Akhir 

Mahasiswa Program Sarjana". (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Radin 

Intan Lampung, 2020). Hlm. 4. 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas adapun tujuan yang 

ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tampilan produk 

terhadap keputusan pembelian di marketplace. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ekspektasi konsumen 

terhadap keputusan pembelian di marketplace. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan dalam perspektif 

Islam terhadap tampilan produk dan ekspektasi konsumen 

terhadap keputusan pembelian di marketplace. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

manfaat untuk berbagai pihak , bukan hanya bermanfaat bagi 

penulis melainkan juga bermanfaat bagi pembaca. Berikut 

beberapa manfaat yang bisa didapat dari penelitian ini : 

1.  Manfaat Teoritis 

Dilihat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang 

menambah pengetahuan mengenai variabel apa saja yang 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk di 

marketplace dalam penelitian ini kategori produknya 

adalah produk fashion. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi konsumen 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi 

tambahan kepada konsumen sebelum melakukan 

pembelian produk fashion di marketplace. 

 

b. Bagi seller di marketplace 

Diharapkan memperhatikan tampilan produk yang akan 

ditampilkan pada marketplace disamping tetap 

mengutamakan kualitas terbaik tanpa adanya hal yang 
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ditutupi karena tampilan produk yang ditampilkan menjadi 

hal penting bagi konsumen untuk mempertimbangkan 

pembelian produk tersebut karena tidak dapat melihat 

fisiknya secara langsung oleh sebab itu seller dituntuk 

kreatif dan inovatif dalam segi penataan tampilan agar 

konsumen dapat berekspektasi terhadap produknya dan 

tidak ragu untuk membeli produk yang ditawarkan. 

c. Bagi Penulis 

Sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan 

berpikir ilmiah, sistematis dan kemampuan untuk 

menuliskan kedalam bentuk karya ilmiah berdasarkan 

kajian – kajian teori ekonomi islam. 

d. Bagi Akademik 

Penelitian ini dapat menambah keputusan dan dapat 

dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai pertimbangan 

dan acuan agar penulis dapat menyelesaikan penelitian yang akan 

dilakukan saat ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang 

relevan terkait dengan topik dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Pramono, Achyar 

Eldine dan Leny Muniroh dalam jurnalnya yang berjudul 

―PENGARUH HARGA, ULASAN, DAN TAMPILAN 

PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 

SECARA ONLINE‖ tahun 2020. Berdasarkan dari analisis 

yang telah dilakukan menyatakan hasil bahwa harga, ulasan 

produk, dan tampilan produk berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian produk casing 

custom Rendevous Industries di Tokopedia.
24

 Adapun 

persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini yaitu 

                                                           
24

 Agung Pramono, Achyar Eldine, and Leny Muniroh, ―PENGARUH 

HARGA, ULASAN, DAN TAMPILAN PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN 

PEMBELIAN SECARA ONLINE,‖ Manager : Jurnal Ilmu manajemen (2020). 



 

 

19 

persamaannya adalah menggunakan salah satu variabel 

independen (X) yang sama yaitu tampilan produk dan variabel 

dependen (Y) yang sama yaitu keputusan pembelian. Adapun 

persamaan dan perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu 

penelitian tersebut menggunakan salah satu variabel 

independen (X) yang sama yaitu tampilan produk dan variabel 

dependen (Y) yang sama yaitu keputusan pembelian. 

Perbedaan terletak pada variabel independen (X) yang lain 

dan objek dalam penelitian. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Carolina Pudjihardjo 

dan Helen Wijaya dalam jurnalnya yang berjudul ―ANALISA 

PENGARUH KEPERCAYAAN, KEMUDAHAN, 

KUALITAS INFORMASI, DAN TAMPILAN PRODUK 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MELALUI 

PEMASARAN DI MEDIA SOSIAL (STUDI PADA 

PENGGUNA MEDIA SOSIAL DI SHAPEHARVE)‖ tahun 

2017. Berdasarkan dari analisis yang telah dilakukan 

menyatakan hasil bahwa variabel kepercayaan, kemudahan, 

kualitas informasi dan tampilan produk memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap keputusan pembelian melalui 

pemasaran di media sosialpada online shop Shapeharve di 

instagram.
25

 Adapun persamaan dan perbedaan dalam 

penelitian ini yaitu persamaannya adalah menggunakan salah 

satu variabel independen (X) yang sama yaitu tampilan 

produk dan variabel dependen (Y) yang sama yaitu keputusan 

pembelian. Perbedaan terletak pada variabel independen (X) 

yang lain dan objek dalam penelitian. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Widianti, Aini Kusniawati 

dan Mujaddid Faruk dalam jurnalnya yang berjudul 

―PENGARUH EKSPEKTASI PELANGGAN DAN 

BAURAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN 

PEMBELIAN (Suatu Studi pada Konsumen Telkomsel di 

                                                           
25

 Maria Carolina Pudjihardjo and Helen Wijaya, ―Analisa Pengaruh 

Kepercayaan, Kemudahan, Kualitas Informasi, Dan Tampilan Produk Terhadap 

Keputusan Pembelian Melalui Pemasaran Di Media Sosial (Studi Pada Pengguna 

Media Sosial Di Shapeharve),‖ Jurnal Hospitality dan Manajemen Jasa (2017). 
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Desa Sukahurip - Ciamis)‖ tahun 2020. Berdasarkan dari 

analisis yang telah dilakukan menyatakan hasil bahwa 

variabel ekspektasi pelanggan dan bauran promosi 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian pada 

produk Telkomsel di Desa Sukahurip.
26

 Adapun persamaan 

dan perbedaan dalam penelitian ini yaitu persamaannya adalah 

menggunakan salah satu variabel independen (X) yang sama 

yaitu ekspektasi pelanggan dan variabel dependen yang sama 

yaitu keputusan pembelian. Perbedaan terletak pada variabel 

independen (X) yang lain. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sujana dan Maudrey Pandu 

dalam jurnalnya yang berjudul ―Pengaruh Ekspektasi 

Konsumen, Nilai Konsumen Dan Kepuasan Konsumen 

Terhadap Keputusan Pembelian‖ tahun 2018. Berdasarkan 

dari analisis yang telah dilakukan menyatakan hasil bahwa 

variabel ekspektasi, nilai dan kepuasan secara bersama-sama 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian.
27

 Adapun persamaan dan perbedaan dalam 

penelitian ini yaitu persamaannya adalah Menggunakan salah 

satu variabel independen (X) dan variabel dependen yang 

sama yaitu ekspektasi pelanggan (X) dan keputusan 

pembelian (Y). Perbedaan terletak pada variabel independen 

(X) yang lain. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Suhartini dan Syahnur Said 

dalam jurnalnya yang berjudul ―Pengaruh Marketing Mix 

Terhadap Keputusan Pembelian Pada Klinik Kecantikan Di 

Kota Makassar‖ tahun 2019. Berdasarkan dari analisis yang 

telah dilakukan menyatakan hasil bahwa variabel kualitas  

produk, harga,  lokasi, promosi, orang, bukti  fisik,  dan 

proses  mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 

                                                           
26

 Nur Widianti, Aini Kusniawati, and Mujaddid Faruk, ―PENGARUH 

EKSPEKTASI PELANGGAN DAN BAURAN PROMOSI TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN (Suatu Studi Pada Konsumen Telkomsel Di Desa 

Sukahurip - Ciamis),‖ Business Management and Enterpreneurship (2020). 
27

 Sujana and Maudrey Pandu, ―Pengaruh Ekspektasi Konsumen, Nilai 

Konsumen Dan Kepuasan Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian,‖ Jurnal Ilmiah 

Manajemen Kesatuan (2018). 



 

 

21 

terhadap keputusan pembelian klinik kecantikan di kota 

Makassar.
28

 Adapun persamaan dan perbedaan dalam 

penelitian ini yaitu persamaannya adalah Menggunakan 

variabel dependen (Y) yang sama yaitu keputusan Pembelian. 

Perbedaan terletak pada variabel independen (X) dan objek 

dalam penelitian. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Maolina Nurdin dalam 

jurnalnya yang berjudul ―Pengaruh Strategi Pemasaran Islami 

Terhadap Keputusan Pembelian Thrifting di Instagram pada 

Masyarakat Surabaya‖ tahun 2021. Berdasarkan hasil 

penelitian terkait pengaruh strategi promosi terhadap 

keputusan pembelian thrifting di instagram pada masyarakat 

Surabaya dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran islami 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian thrifting di instagram pada masyarakat Surabaya.  

Hal tersebut menandakan masyarakat Surabaya telah memiliki 

pengetahuan terkait perdagangan dalam islam secara baik.
29

 

Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini yaitu 

persamaannya adalah menggunakan variabel dependen (Y) 

yang sama yaitu keputusan pembelian. Perbedaan terletak 

pada variabel independen (X) dan objek dalam penelitian. 

 

H. Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari sebagai berikut : 

Bab I. Pendahuluan 

Bab Pendahuluan terdiri dari unsur penegasan judul, latar 

belakang masaah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan. 
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 S Suhartini and S Said, ―Pengaruh Marketing Mix Terhadap Keputusan 

Pembelian Pada Klinik Kecantikan Di Kota Makassar,‖ CESJ: Center Of Economic 

Students … (2019). 
29

 M Nurdin, ―Pengaruh Strategi Pemasaran Islami Terhadap Keputusan 

Pembelian Thrifting Di Instagram Pada Masyarakat Surabaya,‖ Nomicpedia: Journal 
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Bab II. Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis 

Bab ini berisi Teori yang digunakan dan pengajuan hipotesis. 

Bab III. Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan 

jenis penelitian, populasi, sampel dan Teknik pengumpulan 

data, Definisi Operasional variabel, instrument penelitian, uji 

validitas dan reliabilitas, Uji prasyarat analisis, dan uji 

hipotesis. 

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini berisi Deskripsi data, pembahasan hasil penelitian dan 

analisis. 

Bab V. Penutup 

Bab ini berisi simpulan hasil penelitian dan rekomendasi. 

Daftar Rujukan  

Lampiran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGUJIAN HIPOTESIS 

 

A.  Manajemen Pemasaran 

1. Pengertian Pemasaran 

Ada beberapa definisi dari pemasaran menurut para ahli 

seperti menurut Philip Kotler Pemasaran adalah seni dan 

ilmu mengeksplorasi, menciptakan dan memberikan nilai 

untuk memenuhi kebutuhan pasar yang keuntungan. 

Pemasaran mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan yang 

tidak terpenuhi. Mendefinisikan, mengukur dan 

mengkuantifikasi ukuran pasar dan mengidentifikasi potensi 

keuntungan. Kemudian menurut Jeff Cutler pemasaran 

adalah usaha untuk menarik pelanggan, mitra, investor, 

karyawan dan orang lain langsung berinteraksi dengan 

membantu pengguna memutuskan apakah mereka akan 

memakai barang dan jasa baik untuk dimiliki atau 

diperlukan. Lalu menurut Augustine Fou mengatakan bahwa 

pemasaran adalah proses mengekspos target pelanggan 

untuk produk melalui taktik dan saluran yang tepat, 

mengukur reaksi mereka dan tanggapan, dan akhirnya 

memfasilitasi jalan mereka untuk membeli. 

Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli dapat 

disimpulkan bahwa pemasaran itu merupakan proses dari 

seseorang atau organisasi untuk mempengaruhi orang lain 

atau organisasi lain agar mereka yang menginginkan dan 

memerlukan produk atau jasa dapat terpenuhi dan mereka 

yang memiliki produk atau jasa memperoleh keuntungan. 

Hubungan ini diharapkan dapat berjalan dalam jangka waktu 

panjang.
30
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PEMASARAN Untuk Mahasiswa, Usaha Kecil, Mikro, Menengah. (Yogyakarta: 

PENERBIT DEEPUBLISH, 2016). Hlm. 5. 



  

 

24 

2. Pemasaran Dalam Islam 

Pemasaran merupakan sebuah strategi bisnis  yang 

mengarahkan pada proses berlangsungnya suatu penciptaan, 

penawaran dan perubahan manfaat dari suatu inisiator 

kepada stakeholders-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya 

sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah (bisnis) 

yang dibenarkan dalam Islam, sepanjang dalam segala 

proses transaksinya terpelihara dari hal-hal yang terlarang 

oleh ketentuan syariah.
31

 

Selain itu, dalam pemasaran syariah, tidak hanya 

bertujuan  untuk mendapatkan keuntungan semata saja, akan 

tetapi juga untuk mendapatkan keberkahan dan mencari 

keridhaan Allah SWT sehingga dalam setiap kegiatan 

muamalahnya menjadi ibadah dihadapan Allah SWT.
32

 

dalam hal ini, Rasullullah telah mengajarkan umatnya untuk 

bermuamalah dengan menjunjung tinggi etika bisnis islam.   

Dalam melakukan kegiatan berniaga tersebut, umat 

islam dilarang untuk melakukan tindakan yang bathil atau 

merugikan orang lain. Hal tersebut telah ditegaskan melalui 

firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 29 

yang berbunyi : 

                         

                     

        

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 

sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 

                                                           
31

 Nurul Huda et al., Pemasaran Syariah: Teori & Aplikasi (Depok: 

Kencana, 2017). Hlm. 80. 
32

 Rika Paujiah, Ahmad Mulyadi Kosim, and Syarifah Gustiawati, 
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Pembelian,‖ Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking (2020). 
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dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu” (Q.S. An-Nisa Ayat 29 ).
33

 

Berdasarkan dari definisi tersebut maka dalam hukum 

islam sangat dilarang apabila memasarkan atau menjual 

suatu produk secara bathil karena dapat merugikan 

konsumen. Maka dari itu, sebagai seorang muslim alangkah 

lebih baiknya jika kita selalu mementingkan kemaslahatan 

bersama agar apapun usaha yang kita jalankan senantiasa 

mendapatkan ridha dari Allah SWT.  

Menurut Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir 

Sula menyampaikan bahwa ada empat karakteristik 

pemasaran syari'ah, yaitu :
34

 

a. Ketuhanan (rabbaniyyah) 

Ketuhanan (rabbaniyah) Salah satu khas pemasaran 

syariah adalah sifatnya yang religus. Jiwa seorang syariah 

marketer meyakini bahwa hukum-hukum syariat yang 

bersifat ketuhanan merupakan hukum yang paling adil, 

sehingga akan mematuhinya dalam setiap aktivitas 

pemasaran yang dilakukan. Dalam setiap langkah 

aktivitas yang dilakukan harus selalu menginduk kepada 

syariat islam. Seorang syariah marketer meskipun ia tidak 

dapat mampu melihat Allah, ia akan selalu merasa bahwa 

Allah senantiasa mengawasinya. Sebab syariah marketer 

akan selalu merasa bahwa setiap perbuatan yang 

dilakukan akan dihisab, sebagaimana Firman Allah dalam 

Q.S. Al-Zalzalah ayat 7-8 yang berbunyi :  

ٍة فََمْه يَ  َمْه يَْعَمْم ِمْثمَبَل َذرَّ َُ ٍة َخْيًرا يََرٌ ْعَمْم ِمْثمَبَل َذرَّ

 ُُ ا يََريُ  َشّرً

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat 

dzarrah pun, niscaya Dia akan melihat (balasan) nya. 

                                                           
33

 Departemen Agama RI, ―Quran Kemenag,‖ Quran.Kemenag.Go.Id, 
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Dan Barang Siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar 

dzarrah pun, niscaya Dia akan melihat balasannya pula” 

(Q.S. Al-Zalzalah ayat 7-8).
35

 

b. Etis (akhlaqiyyah) 

Keistimewaan lain dari syariah marketer adalah 

menegdepankan masalah akhlak dalam seluruh aspek 

kegiatannya. Pemasaran syariah adalah konsep 

pemasaran yang sangat mengedepankan nilai-nilai moral 

dan etika tanpa peduli dari agama apapun, karena hal ini 

bersifat universal. 

c. Realistis (al-waqi'iyyah) 

Pemasaran syariah bukanlah konsep eksklusif, 

fanatis, anti modernitas, dan kaku, melaikan konsep 

pemasaran yang fleksibel. syariah marketer bukanlah 

berarti para pemasar itu harus berpenampilan ala bangsa 

―Arab‖ dan mengharamkan dasi. Namun syariah 

marketer harus lah tetap berpenampilan bersih, rapi, dan 

bersahaja apapun model atau gaya berpakaian yang 

dikenakan. 

d. Humanistis (insaniyyah) 

Keistimewaan yang lain adalah sifatnya yang 

humanistis universal. Pengertian humanistis adalah 

bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya 

terangkat, sifat kemanusiannya terjaga dan terpelihara, 

serta sifat-sifat kehewanannya dapat terkekang dengan 

panduaan syariah. Syariah islam adalah syariah 

humanistis, diciptakan untuk manusia sesuai dengan 

kapasitasnya tanpa memperdulikan ras, warna kulit, 

kebangsaan, dan status, sehingga pemasaran syariah 

bersifat universal. 
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3. Prinsip-Prinsip Pemasaran Dalam Islam  

Menurut Didin Hafidhuddin dalam bukunya yang 

berjudul ―Pengantar Manajemen Syariah‖ menyatakan 

bahwa ada lima prinsip yang harus dilakukan dalam 

melakukan kegiatan pemasaran syariah. Adapun penjelasan 

prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :
36

 

a. Tidak Menggunakan Cara Bathil  

Perbuatan bathil artinya menggunakan cara-cara 

yang bertentangan dengan syariat islam, menghalalkan 

segala cara tanpa memandang apakah cara tersebut benar 

atau dilarang, yang penting memperoleh keuntungan 

dalan jual beli atau transaksi. Berdasarkan hal tersebut 

maka, di dalam sebuah hadist, Rasulullah SAW bersabda. 

yang artinya : “Sesungguhnya darah kamu, harta dan 

harga diri haram diantara kamu” (HR Imam Muslim 

dan Imam Ahmad). 

Hadist tersebut sangat jelas bahwasanya membunuh 

(pertumpahan darah) sangat dilarang dalam ajaran agama 

islam. Selain membunuh, mengambil harta orang lain 

secara bathil juga sangat dilarang. Mengambil harta 

orang lain secara bathil ini ketika melakukan kegiatan 

pemasaran menggunakan cara yang bathil.  

b. Meninggalkan Perkara Yang Bersifat Syubhat  

Syubhat adalah suatu wilayah yang samar-samar 

atau wilayah yang tidak jelas halal dan haramnya. Dalam 

kondisi seperti itu maka seseorang akan mudah 

terjerumus kedalam perbuatan dosa dan maksiat. 

Berdasarkan hal tersebut maka dalam ajaran agama islam 

dianjurkan untuk menghindari hal-hal atau perkara yang 

bersifat syubhat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya : 

“Tinggalkan olehmu sesuatu yang meragukan kepada hal 

yang tidak meragukan, karena benar-benar akan 

memberikan ketenangan dan kebohongan akan 
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menimbulkan kegelisahan” (HR Imam Ahmad dan 

Nasa’i). 

c. Mempermudah (Samahah) Dalam Transaksi 

Prinsip mempermudah (samahah) merupakan salah 

satu etika dalam transaksi atau bisnis islam, dengan 

mempermudah suatu transaksi berarti telah melakukan 

efisiensi baik dari segi waktu maupun maupun energi. 

Sehingga dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat, 

yang secara otomatis berpengaruh pada pengurangan 

biaya.  Rasulullah SAW bersabda, yang artinya : “Allah 

SWT merahmati seorang hamba yang bersikap mudah 

dalam menjual, mudah dalam membeli dan mudah dalam 

membayar hutang”. (HR Bukhari dan Imam Baihaqi).   

Berdasarkan hadist tersebut maka, dengan kita 

mempermudah urusan seseorang baik dalam urusan jual 

beli ataupun hutang piutang maka akan mendatangkan 

rahmat dari Allah SWT.  

d. Tidak Menipu dan Tidak Dzalim 

Tidak menipu maksudnya adalah bersikap jujur 

dalam melakukan transaksi, tidak menyembunyikan cacat 

atau kekurangan barang yang sedang dijual, menjelaskan 

kecacatan barang adalah suatu keharusan dalam suatu 

transaksi perdagangan walaupun hal tersebut berakibat 

pada penurunan harga barang tersebut, dan tidak berlaku 

dzalim yaitu tidak memaksa seseorang untuk membeli 

barangnya, karena transaksi dalam islam didasari oleh 

keridhoan antara kedua belah pihak yakni antara penjual 

dan pembeli. Rasulullah SAW bersabda yang artinya :  

“Tidak halal bagi seseorang menjual sesuatu (barang) 

melainkan dia menjelaskan keadaannya dan tidak halal 

bagi seorang (penjual) yang mengetahui (ada cacat) 

melainkan dia harus menjelaskan (cacat) nya” (HR Al-

Hakim dan Al-Baihaqi).  

Berdasarkan hadist tersebut maka, walaupun tujuan 

utama dari kegiatan pemasaran adalah untuk mencari laba 
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atau keuntungan, namun jangan sampai demi mencari 

keuntungan tersebut menimbulkan kerugian pada pihak 

lain (pembeli), karena dalam prinsip bisnis islam setiap 

transaksi yang dilakukan harus saling menguntungkan 

antara kedua belah pihak. 

e. Jujur dan Menghindari Sumpah Palsu 

Ketika transaksi atau bisnis, kejujuran merupakan 

landasan utama untuk meraih kesuksesan dan keberkahan 

dalam setiap usaha yang dijalankan. Sebaliknya, apabila 

didalam suatu transaksi atau bisnis, jika seorang penjual 

melakukan sumpah palsu (promosi) untuk meyakinkan 

para konsumen agar membeli produknya, maka penjual 

tersebut telah menempatkan posisi dirinya kedalam 

kelompok orang-orang yang memperoleh kemurkaan 

Allah SWT. Walaupun dagangannya habis terjual dan dia 

memperoleh keuntungan yang besar, namun keberkahan 

usaha yang dijalankannya akan hilang atau harta yang 

diperolehnya menjadi haram hukumnya. Didalam sebuah 

hadist mengatakan bahwa, ada empat golongan yang 

akan memperoleh kemurkaan Allah SWT, yaitu : 

“Pedagang yang suka melakukan sumpah palsu, orang 

miskin yang sombong, orang tua pezina dan pemimpin 

yang dzalim” (HR An-Nasai dan Ibn Hibban). 

 

4. Pengertian Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran berasal dari dua kata yaitu 

manajemen dan pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong 

pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan 

pengendalian dari program-program yang dirancang untuk 

menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang 

menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai 

tujuan perusahaan. Sedangakan manajemen adalah proses 

perencanaan (Planning), pengorganisasian (organizing) 

penggerakan (Actuating) dan pengawasan. Jadi dapat 

diartikan bahwa Manajemen Pemasaran adalah sebagai 

analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program 
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yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan 

mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan 

pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan – 

tujuan organisasi.
37

 

 

5. Manajemen Pemasaran dalam Islam 

Dalam Islam, pemasaran adalah disipilin bisnis strategi 

yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan 

perubahan values dari satu inisiator kepada stakeholder-nya. 

Menurut prinsip syariah, kegiatan pemasaran harus dilandasi 

semangat beribadah kepada Tuhan Sang Maha Pencipta, 

berusaha semaksimal mungkin untuk kesejahteraan bersama, 

bukan untuk kepentingan golongan apalagi kepentingan 

sendiri. Hal ini berarti bahwa dalam pemasaran syariah, 

seluruh proses baik proses penciptaan, penawaran, maupun 

perubahan nilai (value), tidak boleh ada hal-hal yang 

bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah 

Islam. Sepanjang hal tersebut dapat dijamin, dan 

penyimpangan prinsip-prinsip muamalah Islami tidak terjadi 

dalam suatu transaksi atau dalam proses suatu bisnis, maka 

bentuk transaksi apapun dalam pemasaran dapat 

dibolehkan.
38

 

Dengan demikian dapat disimpulkan metode pemasaran 

adalah cara atau jalan yang ditempuh pada suatau proses 

social yang didalamnya terdapat individu dan kelompok 

untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. 

Pemasaran dalam Islam adalah bentuk muamalah yang 

dibenarkan dalam Islam, sepanjang dalam segala proses 

transaksinya terpelihara dari hal-hal terlarang oleh ketentuan 

syariah. Manajemen marketing syariah adalah sebagai suatu 
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ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga, dan 

menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, 

menyerahkan dan mengkomunikasikan nilai yang unggul 

kepada pelanggan dengan berorientasi pada ketentuan-

ketentuan syariah.
39

 

Adapun ayat Al-Qur’an yang dijadikan sebagai dasar 

hukum dalam pemasaran yaitu pada Q.S. Al – Baqarah ayat 

275 : 

                     

                           

                          

                      

          

 “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak 

dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 

kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 

mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual 

beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah 

sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 

berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang 

telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali 

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Q.S. Al – 

Baqarah ayat 275).
40
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B. Perilaku Konsumen 

1. Pengertian Perilaku Konsumen 

Berdasarkan teori ekonomi dikatakan bahwa manusia 

adalah makhluk ekonomi yang selalu berusaha 

memaksimalkan kepuasannya dan selalu bertindak rasional. 

Para konsumen akan berusaha memaksimalkan kepuasannya 

selama kemampuan finansialnya memungkinkan. Mereka 

memiliki pengetahuan tentang alternatif produk yang dapat 

memuaskan kebutuhan mereka.2 Kepuasan menjadi hal yang 

yang teramat penting dan seakan menjadi hal utama untuk 

dipenuhi. Untuk memahami konsumen dan mengembangkan 

strategi pemasaran yang tepat, kita harus memahami apa 

yang mereka pikirkan (kognisi), mereka rasakan (pengaruh), 

apa yang mereka lakukan (perilaku), serta di mana (kejadian 

di sekitar) yang mempengaruhi. Oleh karena itu studi 

tentang hal ini haruslah terus menerus dilakukan karena erat 

kaitannya dengan permasalahan manusia yang bersifat 

dinamis. Di bidang studi pemasaran, konsep perilaku 

konsumen secara terus menerus dikembangkan dengan 

berbagai pendekatan. Dengan demikian perilaku konsumen 

merupakan tindakan-tindakan konsumen yang langsung 

melekat dalam proses mendapatkan, mengkonsumsi, dan 

menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses proses 

yang mendahului dan menyusuli tindakan ini.
41

  

Menurut Kotler dalam The American Marketing 

Assosiation, sebagaimana dikutip Nugroho J. Setiadi, 

perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara 

afeksi dan kognisi, perilaku dan lingkungannya, di mana 

manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup 

mereka. Dari hal tersebut terdapat tiga ide penting yang 

dapat disimpulkan yaitu: 1) perilaku konsumen adalah 

dinamis; 2) hal tersebut melibatkan interaksi antara afeksi 
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dan kognisi, perilaku dan kejadian di sekitar; 3) juga 

melibatkan pertukaran.
42

 

Perilaku konsumen sangat erat kaitannya dengan 

masalah keputusan yang diambil seseorang dalam 

persaingan dan penentuan untuk mendapatkan dan 

mempergunakan barang dan jasa. Konsumen mengambil 

banyak macam pertimbangan untuk mengambil keputusan 

dalam pembelian. Kebanyakan perusahaan besar meneliti 

keputusan membeli konsumen secara amat rinci untuk 

menjawab pertanyaan mengenai, apa yang dibeli konsumen, 

dimana mereka membeli, bagaimana dan berapa banyak 

mereka membeli, serta mengapa mereka membeli. Di 

samping perusahaan para pemasar juga dapat mempelajari 

adan mencari jawaban atas pertanyaan mengenai apa yang 

mereka beli, dimana dan berapa banyak yang mereka beli, 

tetapi mempelajari mengenai alasan tingkah laku konsumen 

bukan hal yang mudah, jawabannya seringkali tersembunyi 

jauh dalam benak konsumen. Sehingga perilaku konsumen 

dapat diartikan sebagai studi tentang unit pembelian (buying 

unit) dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, 

konsumsi dan pembuangan, barang, jasa, pengalaman serta 

ide-ide. Sedangkan menurut Swastha dan Handoko perilaku 

konsumen (consumer behavior) dapat didefinisikan sebagai 

kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat 

dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan 

jasa-jasa, termasuk didalamnya proses pengambilan 

keputusan pada persiapan dan menentukan kegiatan-kegiatan 

tertentu.
43

 

Menurut Engel et perilaku konsumen adalah tindakan 

langsung yang terlibat untuk mendapatkan, mengkonsumsi, 

dan menghabiskan produk jasa, termasuk proses keputusan 

yang mengikuti dan mendahului tindakan ini. Sedangkan 

menurut Loudan dan Bitta lebih menekankan perilaku 
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konsumen sebagai suatu proses pengambilan keputusan. 

Mereka mengatakan bahwa perilaku konsumen adalah 

pengambilan keputusan yang mensyaratkan aktifitas 

individu untuk mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, 

atau mengatur barang dan jasa.
44

 

Berdasarkan pengertian diatas, maka perilaku 

konsumen merupakan tindakan-tindakan dan hubungan 

sosial yang dilakukan oleh konsumen perorangan, kelompok 

maupun organisasi untuk menilai, memperoleh dan 

menggunakan barang-barang serta jasa melalui proses 

pertukaran atau pembelian yang diawali dengan proses 

pengambilan keputusan yang menentukan tindakan-tindakan 

tersebut. 

 

2. Teori Perilaku Konsumen 

Perilaku manusia tidak akan terlepas dari keadaan 

individu itu sendiri dan lingkungan tempat individu itu 

berada. Menurut Ismail Nawawi, terdapat beberapa teori 

yang menjelaskan tentang prilaku, yaitu: 1) teori insting: ini 

dikemukakan oleh Mc. Dougall sebagai pelopor psikologi 

sosial. Menurut Mc. Dougall perilaku disebabkan oleh 

insting. Insting merupakan perilaku yang innate atau 

perilaku bawaan dan akan mengalami perubahan karena 

pengalaman; 2) teori dorongan (drive theory). Teori ini yang 

sering disebut dengan teori Hull yang juga disebut dengan 

reduction theory bertolak dari pandangan bahwa organisme 

itu mempunyai dorongan atau drive tertentu. Dorongan itu 

berkaitan dengan kebutuhan yang mendorong organisme 

untuk berperilaku; 3) teori insentif ( intensive theory); 

berpendapat bahwa perilaku organisme disebabkan karena 

adanya insentif. Intensif disebut sebagai reinforcement. 

Reinforcement terdiri dari reinforcement positif yang 

berkaitan dengan hadiah dan reinforcement negatif yang 
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berkaitan dengan hukuman; 4) teori atribusi. teori ini 

bertolak dari sebab-sebab perilaku seseorang. Apakah 

perilaku ini disebabkan disposisi internal (motif, sikap, dsb) 

atau eksternal; 5) teori Kognitif. Teori ini berdasarkan 

alternatif pemilihan perilaku yang akan membawa manfaat 

yang besar baginya. Dengan kemampuan memilih ini 

tersebut berarti faktor berpikir berperan dalam menentukan 

pilihannya; 6) teori kepribadian. teori ini berdasarkan 

kombinasi yang komplek dari sifat fisik dan material, nilai, 

sikap dan kepercayaan, selera, ambisi, minat dan kebiasaan 

dan ciri-ciri lain yang membentuk suatu sosok yang unik.
45

 

Berdasarkan dari beberapa teori perilaku diatas dapat 

dipakai untuk memahami perilaku konsumen. Sehingga 

antar teori yang satu dengan teori yang lain masih dapat 

dipergunakan sesuai dengan perilaku konsumen yang 

berbeda antara konsumen satu dengan konsumen yang lain. 

 

3. Faktor – Faktor yang Memengaruhi Perilaku Konsumen 

Konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk 

memperoleh kepuasan (utility) dalam kegiatan konsumsinya. 

Utility secara bahasa berarti berguna (usefulness), membantu 

(helpfulness) atau menguntungkan (advantage). Dalam 

konteks ekonomi, utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang 

yang dirasakan oleh seorang konsumen ketika 

mengkonsumsi suatu barang. Kegunaan ini bisa juga 

dirasakan sebagai rasa ―tertolong‖ dari suatu kesulitan 

karena mengkonsumsi barang tersebut.
46

  

Berdasarkan hal tersebut maka konsumen telah 

mengambil sebuah keputusan untuk mengkonsumsi suatu 

barang karena faktor ―tertolong‖. Pengambilan keputusan 

didasari dengan berbagai hal baik dari dalam individu 

maupun dari luar individu konsumen yang mampu 
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memberikan kepuasan yang tertinggi. Keputusan konsumen 

untuk menentukan pembelian sangat dipengaruhi oleh faktor 

kebudayaan, sosial, pribadi dan psikologi dari pembeli. Juga 

oleh faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh 

pemasar, tetapi harus benar-benar diperhitungkan. Faktor-

faktor tersebut adalah:  

a. Faktor kebudayaan 

Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang 

paling luas terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus 

memahami peran yang dimainkan oleh kultur, sub-

kultur, dan kelas sosial pembeli. Kultur adalah penentu 

paling pokok dari keinginan dan perilaku seseorang. 

Makhluk yang lebih rendah umumnya akan dituntun 

oleh naluri. Sedangkan manusia biasanya mempelajari 

perilaku dari lingkungan sekitar, sehingga nilai, 

persepsi, preferensi, dan perilaku seseorang yang 

tinggal di daerah tertentu akan berbeda dengan orang 

yang tinggal di daerah lain. Sub-kultur merupakan lebih 

kecil di banding kultur yang memiliki etnis yang lebih 

khas. Sedangkan kelas sosial adalah susunan yang 

relatif permanen dan teratur dalam suatu masyarakat 

yang anggotanya memiliki nilai, minat, dan perilaku 

yang sama.
47

 

b. Faktor sosial 

Perilaku konsumen juga akan dipengaruhi oleh 

faktor sosial, seperti kelompok kecil, keluarga, peran 

dan status sosial dari konsumen tersebut. Kelompok ini 

sangat berpengaruh besar dalam pengambilan 

keputusan, sehingga pemasar harus sangat 

memperhatikan faktor kelompok dalam menyusun 

strategi pemasaran. Kelompok ini bisa di bedakan 

menjadi dua yaitu kelompok primer dan kelompok 

rujukan. Kelompok primer terjadi karena interaksi 

secara intensif, seperti keluarga dan teman. Kelompok 
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ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap 

keputusan konsumen. Sedangkan kelompok rujukan 

adalah kelompok yang merupakan titik perbandingan 

atau tatap muka atau tidak langsung dalam 

pembentukan sikap seseorang. Faktor sosial yang lain 

adalah peran dan status. Tiap peran membawa status 

yang mencerminkan penghargaan umum oleh 

masyarakat. Contohnya adalah direktur yang mamiliki 

pakaian mahal dan mobil mewah.
48

 

c. Faktor pribadi 

Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh 

karakter pribadi seperti umur dan tahap daur hidup 

pembeli, jabatan, keadaan ekonomi, gaya hidup, 

kepribadian, konsep diri pembeli yang bersangkutan. 

Daur hidup berkaitan dengan siklus hidup seseorang. 

Tahapan - tahapan dalam hidup psikologi berhubungan 

dengan perubahan atau transformasi tertentu pada saat 

mereka menjalani hidup. Jabatan mengidentifikasikan 

kelompok pekerja yang memiliki minat di atas rata-rata. 

Keadaan tertentu ini tidaklah lain adalah pendapatan 

yang dapat dibelanjakan, tabungan, harta, dan aktivitas 

meminjam. Gaya hidup adalah pola hidup yang 

diekspresikan oleh minat, pendapatan, kegiatan yang 

semua itu tidak akan lepas dari interaksi dengan 

lingkungannya. Konsep diri adalah karakteristik 

psikologis yang berbeda dari setiap yang memandang 

respon terhadap lingkungan yang konsisten.
49

 

d. Faktor psikologis 

Seseorang mempunyai banyak kebutuhan baik 

yang bersifat biogenik ataupun biologis. Kebutuhan ini 

timbul dari suatu keadaan fisiologis tertentu seperti 

lapar, haus dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan yang 

bersifat psikologis adalah kebutuhan yang timbul dari 

                                                           
48 Ibid. Hal. 8. 
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keadaan tertentu seperti kebutuhan untuk diakui, harga 

diri, atau kebutuhan untuk diterima lingkungan. Sedang 

faktor psikologis yang utama adalah motivasi, persepsi, 

proses belajar, serta kepercayaan dan sikap.
50

 

 

4. Perilaku Konsumen dalam Pandangan Islam 

Teori perilaku konsumen yang dibangun berdasar 

syariat Islam, memiliki perbedaan yang mendasar dengan 

teori konvensional. Perbedaan ini menyangkut nilai dasar 

yang menjadi fondasi teori, motif dan tujuan konsumsi, 

hingga teknik pilihan dan alokasi anggaraan untuk 

berkonsumsi. Ada tiga nilai dasar yang menjadi fondasi bagi 

perilaku konsumsi masyarakat muslim, yaitu: 1) keyakinan 

adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat, prinsip ini 

mengarahkan seorang konsumen untuk mengutamakan 

konsumsi untuk akhirat daripada dunia. Mengutamakan 

konsumsi untuk ibadah daripada konsumsi duniawi. 

Konsumsi untuk ibadah merupakan future consumction, 

sedangkan konsumsi duniawi adalah present consumption; 

2) konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur 

dengan moral agama Islam, dan bukan dengan jumlah 

kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas semakin 

tinggi pula kesuksesan yang dicapai. Kebajikan, kebenaran 

dan ketaqwaan kepada Allah SWT. merupakan kunci 

moralitas Islam. Kebajikan dan kebenaran dapat dicapai 

dengan perilaku yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan 

dan menjauhkan diri dari kejahatan; 3) kedudukan harta 

adalah merupakan anugrah Allah SWT. dan bukan sesuatu 

yang dengan sendirinya bersifat buruk (sehingga harus 

dijauhi secara berlebihan).
51

 Harta merupakan alat untuk 

mencapai tujuan hidup, jika diusahakan dan dimanfaatkan 

dengan benar sebagaimana al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 

262: 
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 “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan 

Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang 

dinafkahkannya itu dengan menyebut- nyebut pemberiannya 

dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka 

memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada 

kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka 

bersedih hati”. (Q.S. Al – Baqarah ayat 262).
52

 

Menurut Manan, selain dengan adanya tiga fondasi 

dasar diatas, masih terdapat lima prinsip konsumsi dalam 

Islam yaitu: pertama, prinsip keadilan. Prinsip ini 

mengandung arti ganda mengenai mencari rizki yang halal 

dan tidak dilarang hukum. Kedua, prinsip kebersihan. 

Maksudnya adalah bahwa makanan harus baik dan cocok 

untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga 

merusak selera. Ketiga, prinsip kesederhanaan. Prinsip ini 

mengatur perilaku manusia mengenai makan dan minuman 

yang tidak berlebihan. Keempat, prinsip kemurahan Hati. 

Dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun 

dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal 

yang disediakan Tuhannya, seperti Firman Allah SWT. 

Kelima, prinsip moralitas. Seorang muslim diajarkan untuk 

menyebut nama Allah SWT sebelum makan dan menyatakan 

terimakasih setelah makan. Prinsip konsumsi menurut Ali 

Sakti, bahwa ada empat prinsip utama dalam sistem ekonomi 

islam yang diisyaratkan dalam al-Qur’an: 1) hidup hemat 

dan tidak bermewah-mewahan. Ini berarti tindakan ekonomi 

hanyalah untuk memenuhi kebutuhan (needs) bukan 

keinginan (wants); 2) implementasi zakat, infak, dan 
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shadaqah; 3) pelarangan riba. Menjadikan sistem bagi hasil 

dengan instrumen mudharabah dan musyarakah sebagai 

sistem kredit dan instrumen bunganya; 4) menjalankan 

usaha-usaha yang halal; dari produk atau komoditi, proses 

produksi hingga distribusi.
 53

 

Sesungguhnya Islam tidak mempersulit jalan hidup 

seseorang konsumen. Jika seseorang mendapatkan 

penghasilan dan setelah dihitung dan hanya mampu 

memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya saja, maka 

tak ada keharusan untuk membelanjakan untuk konsumsi 

sosial. Sedangkan apabila pendapatannya melebihi konsumsi 

tidak ada alasan baginya untuk tidak mengeluarkan 

kebutuhan konsumsi sosial. Dalam perspektif ekonomi Islam 

ada penyeimbang dalam kehidupannya, yang tidak 

ditemukan dalam ekonomi konvensional. Penyeimbang 

dalam ekonomi Islam ini di paparkan secara jelas dan 

berulang-ulang dalam al-Qur’an agar menyalurkan sebagian 

hartanya dalam bentuk zakat, sedekah, dan infaq. Hal 

tersebut mengandung ajaran bahwa umat Islam merupakan 

mata rantai yang kokoh dengan umat Islam yang lain. 

Dengan kata lain ada solidaritas antara umat yang mampu 

secara ekonomi terhadap umat muslim yang fakir dan 

miskin.
54

 

 

C. Tampilan Produk 

1. Pengertian Tampilan Produk 

Tampilan produk didefinisikan sebagai banyak tidaknya 

variasi produk yang ditampilkan memberikan kemudahan 

bagi pelanggan dalam mencari produk yang dibutuhkan. 

Tampilan produk dari perspektif pemasar selalu dikaitkan 

dengan spesifikasi, fitur, fungsi atau kinerja dari suatu 

produk. Tampilan produk juga berperan sebagai pembeda 

bagi pelanggan antara produk perusahaan dengan produk 
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pesaing dalam suatu industri dan sebuah tampilan produk 

yang menarik perhatian disebut sebagai tampilan produk 

yang cenderung lebih efektif. Menarik perhatian dapat 

diartikan dengan komposisi warna yang jelas dan memiliki 

tingkat kontras yang baik namun masih tetap memperhatikan 

keindahannya dan tidak sekadar menarik perhatian.
55

 

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa tampilan produk adalah unsur-unsur dari sebuah 

produk yang dipandang penting oleh konsumen dan 

mencerminkan pengembangan suatu produk untuk dapat 

dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan pembelian. 

 

2. Faktor – Faktor dalam Tampilan Produk 

Tampilan produk adalah upaya dari sebuah perusahaan 

untuk membedakan produknya dari produk pesaing dalam 

suatu sifat yang membuatnya lebih diinginkan atau spesial. 

Beberapa produk dibedakan berdasakan beberapa hal seperti 

menurut Kotler dan Keller tampilan produk meliputi:
56

 

a. Bentuk (Form). Bentuk sebuah produk dapat meliputi 

ukuran, bentuk, atau struktur fisik produk. 

b. Fitur (Feature). Melengkapi fungsi dasar suatu produk 

tersebut. 

c. Penyesuaian (Customization). Pemasar dapat 

mendiferensiasikan produk dengan menyesuaikan produk 

tersebut dengan keinginan perorangan. 

d. Kualitas Kinerja (Performance Quality). Tingkat dimana 

karakteristik utama produk beroperasi. 

e. Kesesuaian Kualitas (Conformance Quality). Tingkat 

dimana semua unit yang diproduksi identik dan 

memenuhi spesifikasi yang dijanjikan. 
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f. Ketahanan (Durability). Ukuran umur operasi harapan 

produk dalam kondisi biasa atau penuh tekanan, 

merupakan atribut berharga untuk produk-produk tertentu. 

g. Keandalan (Reliabilty). Ukuran kemungkinan produk 

tidak akan mengalami kerusakan atau kegagalan dalam 

periode waktu tertentu. 

h. Kemudahan Perbaikan (Repairability). Ukuran 

kemudahan perbaikan produk ketika produk itu tidak 

berfungsi atau gagal. 

i. Gaya (Style). Gaya menggambarkan tampilan produk dan 

rasa kepada pembeli dan menciptakan kekhasan yang sulit 

untuk menyalin. 

j. Desain (Design). Desain adalah totalitas fitur yang 

mempengaruhi cara produk terlihat, terasa, dan fungsi 

untuk konsumen.Ini menawarkan manfaat fungsional dan 

estetika dan sebagai pembanding rasional dan emosional 

kita. 

 

3. Teknik-Teknik dalam Menampilkan Produk 

Penelitian-penelitian yang dilakukan menunjukkan 

bahwa semakin tinggi tingkat pameran (display), maka 

semakin besar pula angka penjualan dan pengembalian 

investasi. Berikut ini teknik display yang baik menurut 

Sopiah dan Syihabudhin adalah sebagai berikut :
57

 

a. Bulk adalah pemajangan barang tanpa kemasan khusus  

b. Special Display adalah pemajangan secara khusus, 

biasanya dipakai untuk barang-barang yang sifatnya 

musiman atau untuk barang obral  

c. Island adalah display barang secara terpisah untuk 

menarik pembeli. 

d. Formal Display adalah display barang yang disusun 

secara rapi dan komposisi teratur  
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e. Multi Produk adalah display barang yang diberi harga 

promosi (bukan obral) dan ditempatkan bersama-sama 

dengan barang promosi lain. (tidak dalam grup barang 

yang sama)  

f. Tie Ins adalah display barang yang memiliki keuntungan 

besar sederet atau dekat dengan barang kebutuhan pokok 

atau barang yang diberi harga khusus. 

 

4. Indikator Tampilan Produk 

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel 

tampilan produk menurut Tustin dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Ridwan adalah sebagai berikut:
58

 

a. Foto produk yang menarik 

Foto Produk adalah bagian dari advertising. Karena 

dalam sebuah frame-nya, harus bisa mencitrakan image 

sebuah produk. Dengan foto produk yang menarik 

mampu mengundang perhatian konsumen untuk melihat 

produk yang ditawarkan tersebut. 

b. Banyaknya varian produk yang ditampilkan 

Banyaknya variasi produk dari sebuah merek dinilai akan 

membuat merek itu lebih dipilih oleh konsumen. 

Penyebaran yang luas serta kemudahan yang ditawarkan 

produk juga mempengaruhi pilihan konsumen. 

c. Memiliki pembeda dari produk pesaing lain 

Banyaknya produk sejenis, mengharuskan memiliki 

pembeda agar dapat menarik konsumen. Dengan 

demikian, dapat meningkatkan penjualan dan tentunya 

keuntungan pun akan bertambah. Oleh sebab itu, 

melakukan inovasi yang merupakan bagian dari 

diferensiasi produk sangatlah penting. 
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5. Tampilan Produk dalam Pandangan Islam 

Pandangan Islam perihal produk untuk konsumen adalah 

berdaya guna, materi yang dapat dikonsumsi yang 

bermanfaat yang bernilai guna, yang menghasilkan perbaikan 

material, moral, spiritual bagi konsumen. Produk yang 

dipasarkan merupakan senjata yang sangat bagus dalam 

memenangkan persaingan apabila memiliki tampilan dan 

kualitas yang tinggi. Sebaliknya produk yang tampilannya 

biasa-biasa saja akan sukar untuk memperoleh citra dari para 

konsumen. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. Al-Hijr ayat: 85. 

                          

                 

 “Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa 

yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. dan 

Sesungguhnya saat (kiamat) itu pasti akan datang, Maka 

maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik” (Q.S. Al-Hijr 

ayat 85).
59

 

Ayat tersebut di atas dapat di hubungkan dengan 

tampilan produk maka kita merujuk kepada bagaimana 

pemasar di media sosial menghadirkan gambar atau tampilan 

yang menarik agar seseorang tertarik membeli produk 

tersebut, sebagaimana Allah SWT menciptakan langit dan 

bumi secara seimbang dengan maksud tujuan manusia 

senantiasa mengambil pelajaran dan dekat kepada Allah 

SWT melalui keindahan-keindahan ciptaannya. 

Mengacu pada tafsiran ayat diatas dapat dikatakan jika 

dihubungkan dengan tampilan produk adalah para pengusaha 

diharuskan memberikan informasi sejelas mungkin kepada 

calon konsumen mengenai produknya. Salah satunya dalam 

segi tampilan produk, foto produk yang ditampilkan 
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diharapkan mampu menggambarkan bagaimana keadaan 

barang tersebut. Oleh karena itu foto yang ditampilkan harus 

sesuai dengan kenyataan atau tidak manipulatif yang 

merugikan konsumen. 

 

D. Ekspektasi Konsumen 

1. Pengertian Ekspektasi Konsumen 

Ekspektasi Konsumen adalah apa yang dipikirkan oleh 

konsumen yang harus disediakan oleh penyedia barang/jasa. 

Harapan bukan merupakan prediksi dari apa yang akan 

disediakan oleh penyedia barang/jasa. Harapan akan timbul 

saat konsumen memerlukan suatu barang atau jasa, orang 

biasanya melihat apa yang mereka harapkan untuk dilihat, 

dan apa yang mereka harapkan untuk dilihat biasanya 

berdasar atas kebiasaan dan pengalaman masa lalu.
60

 

Ekspektasi  konsumen (customer expectations) adalah apa 

yang diinginkan atau diharapkan konsumen terhadap suatu 

produk dalam memuaskan atau memenuhi kebutuhannya. 

Harapan konsumen memiliki sifat yang tidak tetap atau dapat 

berubah-ubah mengikuti perkembangan teknologi, sosial 

budaya, dan ekonomi. Apa yang diharapkan konsumen saat 

ini, belum tentu akan sama dengan masa lalu atau masa yang 

akan datang.
61

 

 

2. Indikator Ekspektasi Konsumen 

Harapan (expectation) menurut Horovitz dapat terbentuk 

oleh 4 (empat) hal, antara lain:
62
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a. Communications by the service provide  

Para penyedia jasa akan saling bersaing untuk 

mengkomunikasikan jasanya kepada konsumen. Salah 

satunya dengan cara memberikan janji- janji iklan dan 

media lainnya. Janji-janji tersebut nantinya akan 

menimbulkan ekspektasi atau harapan dalam diri 

konsumen. 

b. Price paid 

Semakin besar jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

konsumen, maka semakin besar ekspektasi atau harapan 

konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang lebih 

memuaskan dibandingkan bila mengeluarkan uang dalam 

jumlah kecil. 

c. Past experience 

Jika seorang konsumen pernah menikmati pelayanan 

yang memuaskan disuatu tempat, maka konsumen akan 

mengharapkan pengalaman yang sama seperti yang 

pernah dialami pada waktu menggunakan lagi layanan 

yang sama. 

d. Similiar experience 

Bila konsumen merasa puas pada pelayanan yang 

diberikan, konsumen akan menceritakan pengalaman 

tersebut kepada teman atau relasinya sehingga teman 

atau relasi ini akan menggunakan pelayanan tersebut dan 

berharap mendapat pengalaman yang sama. 

 

3. Elemen-Elemen Ekspektasi Konsumen 

Elemen dari harapan konsumen dapat dikelompokkan 

sebagai berikut:
63

 

a. Tangible adalah segala sesuatu yang berwujud dan 

mendukung operasional suatu layanan jasa seperti: 
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fasilitas fisik, penampilan karyawan, peralatan atau 

perlengkapan yang digunakan, bentuk fisik lain dari 

berbagai fasilitas. 

b. Realibility adalah kemampuan pengelola atau pelayan 

jasa dalam mewujudkan, memberikan layanan jasa sesuai 

dengan yang telah dijanjikan, seperti : keakuratan dalam 

memberi harga, menjaga catatan keakuratan yang sudah 

tercapai, dan tepat waktu. 

c. Responsiveness adalah kesediaan pengelola atau pelayan 

untuk membantu konsumen, termasuk tanggapan akan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan, seperti: menjawab 

pertanyaan konsumen, memberikan pelayanan dengan 

cepat, memberikan bon pembelian pada konsumen. 

d. Competence adalah jaminan pengetahuan pengelola atau 

pelayan mengenai jasa layanan yang diberikan dan 

kemampuan untuk menciptakan kepercayaan pada 

konsumen, seperti: pengetahuan contact personel, 

mendengarkan kebutuhan konsumen dan menjelaskan 

produk atau jasa yang bisa memenuhi kebutuhan 

konsumen, memperkuat reputasi dari badan usaha, 

mampu menjaga kerahasiaan data finansial dan sistem 

keamanan. 

e. Emphaty adalah sikap peduli, perhatian, pengertian dari 

pengelola atau pelayanan jasa akan kebutuhan dan 

keinginan konsumen, seperti: mengenali konsumen lama 

atau pelanggan setia, mempelajari kebutuhan spesifik 

pelanggan dan mengantisipasinya, menyediakan layanan 

secara individual. 

 

4. Ekspektasi Konsumen dalam Pandangan Islam 

Ekspektasi atau harapan adalah apa yang dipikirkan oleh 

konsumen yang harus disediakan oleh penyedia jasa. 

Harapan bukan merupakan prediksi dari apa yang akan 

disediakan oleh penyedia jasa. Harapan akan timbul saat 

konsumen memerlukan suatu barang atau jasa, orang 
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biasanya melihat apa yang mereka harapkan untuk dilihat, 

dan apa yang mereka harapkan untuk dilihat biasanya 

berdasar atas kebiasaan dan pengalaman masa lalu.
64

 

Ekspektasi tentu saja berkaitan dengan batin atau perasaan 

seseorang yang mengharapkan suatu rasa kepuasan terhadap 

barang yang dibelinya dalam kata lain bisa juga disebut 

sebagai kepuasan pelanggan. Ekspektasi atau harapan, 

menurut Ibnu Athaillah, merupakan salah satu tanda 

ketertipuan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam 

penggalan Q.S. Al-A’raf ayat 169 : 

                       

        …  

“Maka datanglah sesudah generasi (yang jahat) yang 

mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang 

rendah ini, dan berkata: kami akan diberi ampun” (Q.S. Al-

A’raf ayat 169).
65

 

Ibnu Athaillah menjelaskan, orang yang cerdas adalah 

orang yang senantiasa merasa dirinya hina, dan ia beramal 

untuk masa setelah kematian. Adapun nafsunya orang bodoh 

adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Sedangkan ia 

berharap pada Allah dengan harapan-harapan palsu. 

Berekspektasi atau berharap tentu tidak ada salahnya. 

Namun, bukan berarti tak salah, manusia menanggalkan 

esensi dari pengharapan itu sendiri. Ibnu Athaillah dalam 

kitab Al-Hikam menjelaskan bahwa sebuah harapan tentu 

harus disertai tindakan. Jika tidak, maka ia tidak lebih dari 

sekadar angan-angan. Jadi, sudah sewajarnya setiap manusia 

memiliki pengharapan. Meski demikian, yang patut diingat, 
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harapan yang sesungguhnya ialah harapan yang dapat 

mendorong seseorang untuk bersungguh-sungguh dalam 

bekerja atau beramal. Harapan tanpa tindakan disebut 

sebagai angan-angan. Maka itu, kata Ibnu Athaillah, orang 

yang berharap akan sesuatu tentunya dia akan berusaha 

mewujudkannya. Adapun orang yang takut terhadap sesuatu, 

maka dia akan menghindarinya.
66

 

 

E. Keputusan Pembelian 

1. Pengertian Keputusan Pembelian 

Perilaku konsumen tidak hanya tentang apa yang dibeli 

atau dikonsumsi oleh konsumen saja, tetapi juga dimana, 

bagaimana kebiasaan dan dalam kondisi macam apa produk 

dan jasa yang dibeli. Keputusan pembelian adalah suatu 

keputusan konsumen yang dipengaruhi oleh ekonomi 

keuangan, teknologi, politik, budaya, produk, harga, lokasi, 

promosi, physical evidence, people dan, process. Sehingga 

membentuk suatu sikap pada konsumen untuk mengolah 

segala informasi dan mengambil kesimpulan berupa respon 

yang muncul produk apa yang akan dibeli.
67

 

Keputusan pembelian merupakan bagian dari perilaku 

konsumen perilaku konsumen yaitu studi tentang bagaimana 

individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, 

menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide atau 

pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

mereka.
68

 

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan 

bahwa keputusan pembelian merupakan salah satu konsep 

dari perilaku konsumen baik individu, kelompok ataupun 

organisasi dalam melakukan penilaian dan pemilihan dari 
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berbagai alternatif yang ada dan menetapkan suatu pilihan 

yang dianggap paling menguntungkan.  

 

2. Teori Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian merupakan sikap seseorang untuk 

membeli atau menggunakan suatu produk baik berupa 

barang atau jasa yang telah diyakini akan memuaskan 

dirinya dan kesediaan menanggung risiko yang mungkin 

ditimbulkannya. Konsumen mengambil keputusan 

pembelian setiap hari. Pemasar perlu mengatahui apa yang 

menjadi bahan pertimbangan konsumen dalam keputusan 

pembelian. Suatu proses penilaian dan pemilihan dari 

berbagai alternative sesuai dengan kepentingan-kepentingan 

tertentu dengan menetapkan suatu pilihan yang dianggap 

paling menguntungkan. 

Menurut kotler dan Amstrong adalah tahap dalam proses 

pengambilan keputusan pembelian di masa konsumen benar-

benar membeli. Pengambilan keuptusan merupakan suatu 

individu yang secara langsung terlihat dalam 

mempergunakan barang yang ditawarkan. Definisi lain 

keputusan pembeli tentang merek yang paling di sukai. 

Keputusan pembelian merupakan suatu proses pengambilan 

keputusan akan pembelian yang mencangkup penetuan apa 

yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian.
69

  

Menurut Assauri , keputusan pembelian merupakan suatu 

proses pengambilan keputusan dan pembelian yang 

mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak 

melakukan pembelian dan keputusan itu diperoleh dari 

kegitan-kegiatan sebelumnya.
70

  

Perilaku konsumen menjadi hal yang mendasari 

konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Adapun 

hal-hal tersebut adalah proses dan aktivitas ketika seorang 
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konsumen berhubungan dengan pencarian, pemilihan, 

pembelian, penggunaan serta pengevaluasian produk dan 

jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. 

 

3. Proses Keputusan Pembelian 

Proses keputusan pembelian oleh konsumen secara 

umum mempunyai karakteristik yang hampir sama. Hal 

tersebut dapat dilihat dari kecenderungan umum konsumen 

dalam melakukan suatu proses pembelian. Proses pembelian 

oleh konsumen secara umum adalah sebagai berikut:
71

 

 

 

 

 

   

 

 

Gambar 2.1 

Bagan Proses Keputusan Pembelian 

Sumber : Philip Kotler dan Gary Amstrong 

a. Pengenalan kebutuhan (need recognition) terjadi dimana 

pembeli mengenali masalah atau kebutuhan. Tahap ini 

sedikit banyak dipengaruhi oleh bagaimana pengetahuan 

konsumen akan pembelian. Dimensi dasar dari 

pengenalan kebutuhan melibatkan informasi berkenaan 

dengan keputusan tentang di mana produk tersebut harus 

dibeli dan kapan pembelian harus terjadi.  

b. Pencarian informasi (information research), yaitu tahap 

proses pengambilan keputusan pembeli dimana 

konsumen telah tertarik untuk mencari lebih banyak 

informasi: konsumen mungkin hanya meningkatkan 
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perhatian atau mungkin aktif mencari informasi. Pada 

tahap ini seorang yang telah tertarik akan suatu produk 

mungkin akan mencari lebih banyak informasi. Jika 

dorongan konsumen begitu kuat dan produk yang 

memuaskan berada dalam jangkauan, konsumen 

kemungkinan besar akan melakukan pembelian. Namun 

demikian jika tidak, konsumen kemungkinan menyimpan 

kebutuhannya dalam ingatan atau melakukan pencarian 

informasi yang berkaitan dengan kebutuhan itu.  

c. Evaluasi Alternatif (alternative evaluation), yaitu tahap 

dalam proses pengambilan keputusan pembeli dimana 

konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi 

merek-merek alternatif dalam satu susunan pilihan.  

d. Keputusan Pembelian (purchase decision), yaitu tahap 

dalam proses pengambilan keputusan pembeli dimana 

konsumen benar-benar membeli produk.  

e. Perilaku Pasca Pembelian (postpurchase behaviour), 

yaitu yahap dalam proses pengambilan keputusan 

pembeli dimana konsumen mengambil tindakan lebih 

lanjut setelah membeli berdasarkan kepuasan yang 

mereka rasakan. 

 

4. Komponen-komponen dalam Keputusan Pembelian  

Keputusan untuk membeli yang diambil oleh pembeli 

sebenarnya merupakan kumpulan dari sejumlah keputusan. 

Setiap keputusan untuk membeli tersebut mempunyai suatu 

struktur sebanyak tujuh komponen, yang meliputi:
72

 

a. Keputusan tentang jenis produk  

Dalam hal ini konsumen dapat mengambil keputusan 

tentang produk apa yang akan dibelinya untuk memenuhi 

dan memuaskan kebutuhan.  

b. Keputusan tentang bentuk produk  
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Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli 

suatu produk dengan bentuk tertentu sesuai dengan 

seleranya. 

c. Keputusan tentang merek  

Konsumen harus mengambil keputusan tentang merek 

mana yang akan dibeli karena setiap merek mempunyai 

perbedaan-perbedaan tersendiri.  

d. Keputusan tentang penjualnya  

Konsumen dapat mengambil keputusan dimana produk 

yang dibutuhkan tersebut akan dibeli.  

e. Keputusan tentang jumlah produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa 

banyak produk yang akan dibeli. 

f. Keputusan tentang waktu pembelian  

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang kapan 

dia harus melakukan pembelian.  

g. Keputusan tentang cara pembayaran  

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang metode 

atau cara pembelian produk yang akan dibeli,apakah 

secara tunai atau kredit. Keputusan tersebut akan 

mempengaruhi keputusan tentang penjualan dan jumlah 

pembeliannya. 

 

5. Indikator Keputusan Pembelian 

Indikator dari keputusan pembelian menurut Kotler dan 

Keller, yaitu sebagai berikut:
73

 

a. Kemantapan pada sebuah produk 

Kemantapan pada suatu produk adalah dengan 

menghasilkan produk yang kualitasnya sangat baik dapat 

membangun kepercayaan konsumen sehingga mampu 

menunjang kepuasan konsumen. 

b. Kebiasaan dalam membeli produk 
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Kebiasaan dalam membeli produk adalah dengan 

melakukan pembelian secara terus menerus dengan 

produk yang sama. 

c. Rekomendasi kepada orang lain 

Memberikan rekomendasi kepada orang lain adalah 

dengan memberitahukan dan menyarakan kepada orang 

lain untuk bergabung bahwa ada sesuatu dapat yang 

dipercaya. 

d. Melakukan pembelian ulang 

Melakukan pembelian ulang adalah dimana individu 

melakukan pembelian kedua dan pembelian selanjutnya 

setelah pembelian pertama memutuskan untuk 

membelinya lagi. Oleh karena itu, pembelian kedua dan 

selanjutnya itu disebut dengan pembelian ulang. 

 

6. Keputusan Pembelian dalam Pandangan Islam 

Proses pengambilan keputusan dalam Islam ini 

diterangkan dalam beberapa ayat Al-Qur’an yang lebih 

bersifat umum, artinya bisa diterapkan dalam segala aktifitas. 

Salah satu ayat Al-Qur’an yang membahas mengenai tentang 

sikap hati-hati dalam menerima informasi sebelum 

memutuskan untuk melakukan pembelian seperti yang 

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

berbunyi: 

                           

               

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu 

orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan 

teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada 

suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang 



  

 

55 

menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu” (Q.S. 

Al Hujurat ayat 6).
74

 

Tafsir dari al-misbah mengenai ayat diatas dapat 

diketahui bahwa sebagai umat muslim hendaknya berhati-

hati dalam menerima suatu berita atau informasi. Ketika kita 

tidak mempunyai pengetahuan tentang hal tersebut maka 

sebaiknya kita periksa dan teliti terlebih dahulu sebelum 

akhirnya menyesal dikemudian hari. Ayat ini juga dapat 

disandarkan dengan sikap hati-hati umat islam dalam 

membuat keputusan untuk mengkonsumsi atau menggunakan 

suatu produk.
75

 Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa 

terdapat tahapan-tahapan yang dilalui seseorang dalam 

pengambilan keputusan konsumen. Dimulai dari pengenalan 

kebutuhan, pencarian informasi, pemilihan alternatif, 

pengambilan keputusan dan perilaku pasca pembelian. 

Proses pengambilan keputusan pembelian sangat 

dipengaruhi oleh perilaku konsumen. Dalam Islam, proses 

pengambilan keputusan pembelian diterangkan dalam 

beberapa ayat al-Qur’an yang lebih bersifat umum. Artinya 

bisa diterapkan dalam segala aktivitas. Selain itu, konsep 

pengambilan keputusan dalam Islam lebih ditekankan 

keseimbangan. 

Sebelum memutuskan untuk membeli atau menggunakan 

suatu produk hendaknya konsumen mengetahui terlebih 

dahulu kebutuhan dan atau masalah yang dihadapinya. 

Sehingga paham produk seperti apa yang dapat 

menyelesaikan kebutuhan tersebut. Selanjutnya adalah 

hendaknya terlebih dahulu konsumen mencari informasi 

apakah produk tersebut baik atau tidak, apakah produk 

tersebut terbuat dari bahan atau dibuat dengan cara  halal 

atau tidak untuk dikonsumsi atau dipakai. Hal inilah yang 
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menjadi alasan betapa pentingnya mencari informasi terkait 

suatu informasi atau berita yang datang. 

 

F. Marketplace 

1. Pengertian Marketplace 

Marketplace merupakan bentuk bisnis baru yang 

berkembang seiring majunya perkembangan infrastruktur 

teknologi informasi. Marketplace dirancang untuk 

meminimalisir proses bisnis yang cukup kompleks sehingga 

terciptalah efisiensi dan efektifitas. Dengan hadirnya 

marketplace, setiap orang dapat melakukan aktivitas jual beli 

dengan mudah, cepat dan murah batas karena tidak ada 

ruang, jarak dan waktu.  

Indikator dari efektivitasnya marketplace ditentukan oleh 

kemampuan marketplace tersebut dalam memfasilitasi 

transaksi, mempertemukan penjual dan pembeli serta 

menyediakan infrastruktur. Sedangkan indikator efisiensi 

berkaitan dengan kecepatan waktu dan biaya yang diberikan 

marketplace. Jika pasar konvensional memerlukan pasar fisik 

sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli maka 

marketplace memerlukan sarana virtual sebagai tempat 

terjadinya transaksi. Marketplace merupakan platform 

transaksi bisnis online yang menyediakan metode elektrik 

untuk memfasilitasi transaksi komersil seperti menjual 

barang, jasa ataupun informasi secara online antara pembeli 

dan penjual.
 76
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2. Jenis – Jenis Marketplace 

Secara garis besar marketplace dibagi menjadi 3 jenis, 

yaitu:
77

 

a. Marketplace vertical, Marketplace ini menjual produk 

dari berbagai sumber namun produk yang dijual hanya 

terdiri dari satu jenis saja. Contohnya adalah sebuah 

marketplace yang hanya menjual produk mobil, mulai 

dari yang mobil bekas maupun mobil yang masih baru.  

b. Marketplace horizontal, Jenis marketplace ini adalah 

yang menjual berbagai jenis produk, namun jenis barang 

yang dijual memiliki keterkaitan antara satu sama lain. 

Contohnya adalah marketplace yang menjual produk 

komputer dan aksesoris pelengkap yang mendukung 

perangkat komputer. Di dalam marketplace tersebut tidak 

hanya menjual berbagai brand komputer tapi juga menjual 

aksesoris pendukung seperti sparepart komputer dan 

lainlainnya.  

c. Marketplace global, Marketplace global merupakan 

tempat berbagai produk bahkan antar barang yang dijual 

bisa tidak berkaitan sama sekali antara satu sama lain. 

Contoh dari marketplace global yang ada di Indonesia 

adalah Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan lainnya, 

dimana aplikasi-aplikasi tersebut menjual bermacam-

macam barang seperti baju, peralatan mandi, makanan 

hingga barang-barang kebutuhan rumah tangga. 

 

3. Aplikasi Marketplace di Indonesia 

Industri marketplace bisa dikatakan merupakan salah satu 

industri yang besar dan sukses di Indonesia. Dalam beberapa 

tahun belakangan ini, aktivitas belanja online dapat 

dilakukan lebih mudah. Menurut I Putu Artaya dan Tubagus 

, berikut merupakan marketplace di Indonesia yang namanya 
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sudah terkenal dan sering digunakan di kalangan 

masyarakat:  

a. Tokopedia 

Merupakan marketplace terbesar di Indonesia. Jika 

tertarik untuk membuka toko sendiri, bisa melakukannya 

dengan mudah di aplikasi ini. Marketplace ini sudah 

cukup familiar di mata konsumen tanah air dan sudah 

dikenal cukup lama, banyak digunakan oleh pelaku 

usaha di Indonesia dalam upaya memasarkan dan 

menjual termasuk mendistribusikan produk andalan 

mereka.  

b. Bukalapak 

Masyarakat Indonesia pasti tidak asing dengan nama 

Bukalapak. Sebagai salah satu marketplace online 

ternama di Indonesia, Bukalapak juga menyediakan 

tempat bagi pelaku usaha yang tertarik berjualan secara 

online atau daring. Bukalapak mengutamakan 

kemudahan dan keandalan platformnya agar pengguna 

bisa mendapatkan user experience yang terbaik. 

Kontribusi Bukalapak dalam menunjang pertumbuhan 

kegiatan belanja secara online demikian besar bagi 

pelaku usaha yang ingin menjual produk unggulannya 

secara online.  

c. BliBli 

Merupakan pusat belanja online dengan beragam 

produk dari komputer dan gadget, fashion, kesehatan 

dan kecantikan, ibu dan anak, rumah dan dekorasi, 

otomotif. Blibli juga memberikan berbagai promosi 

khusus, tiket dan voucher untuk pengunjung dan 

pelanggan. Pertumbuhan BliBli sebagai salah satu 

marketplace di Indonesia memiliki determinasi cukup 

besar bagi mobilitas belanja secara online bagi 

konsumen dalam negeri.  

d. JD.ID 



  

 

59 

Sebuah department store online yang memiliki 

variasi barang yang cukup luas. Konsumen bisa 

menemukan berbagai kategori produk seperti fashion, 

elektronik dan gadget. JD.ID diluncurkan pada 

November 2015 dan merupakan anak perusahaan 

marketplace dari China JD.com.  

e. Shopee 

Salah satu pemain penting di Indonesia, terutama di 

negara ―mobile-first‖. Shopee adalah marketplace online 

terdiversifikasi dan terdepan yang juga menyediakan 

pengalaman belanja web biasa. Platform belanja online 

yang satu ini tersedia di seluruh Asia Tenggara. Shopee 

juga ada di Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand, 

Vietnam serta di Taiwan.  

f. Elevenia 

Memiliki lebih dari 30.000 penjual dan lebih dari 4 

juta produk dari beragam kategori, seperti peralatan 

rumah tangga, kesehatan, kecantikan dan fashion, 

komputer dan gadget, peralatan olahraga, koleksi, 

makanan, dan minuman. Selain itu, Elevenia juga 

menyediakan promosi dan elektronik kupon. 

 

G. Kerangka Berpikir  

Kerangka pemikiran atau disebut juga kerangka berfikir 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diindentifikasi 

sebagai masalah penting. kerangka berfikir yakni terdiri dari 

beberapa variabel independen dan dependen.
78

 Dalam penilitian 

ini terdapat dua variabel independen yakni Tampilan Produk (X1) 

dan Ekspektasi Konsumen (X2) serta terdapat satu variabel 

dependen yaitu Keputusan Pembelian (Y) yang masing-masing 

teorinya sudah dijelaskan di dalam landasan teori. Berikut ini 

adalah gambaran mengenai kerangka pemikiran peneliti : 
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                                                  H1 

                                                

                                                   H2 

 

Gambar 2.2  

Kerangka berpikir 

Sumber : Data diolah oleh Penulis, (2021) 

Keterangan : 

 Variabel independen (X1) yaitu Tampilan Produk 

berpengaruh secara langsung terhadap variabel dependen (Y) 

yaitu Keputusan Pembelian dalam Perspektif Ekonomi Islam 

membentuk Hipotesis 1 (H1). 

 Variabel independen (X2) yaitu Ekspektasi Konsumen 

berpengaruh secara langsung terhadap variabel dependen (Y) 

yaitu Keputusan Pembelian dalam Perspektif Ekonomi Islam 

membentuk Hipotesis 2 (H2). 

 

H. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pertanyaan. Selanjutnya hipotesis akan 

diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.
79

 

Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan kepada teori relevan, belum didasarkan pada fakta-

fakta membenarkan, dan akan ditolak jika ternyata salah. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengaruh Tampilan Produk Terhadap Keputusan Pembelian 

Menurut Agung Pramono dkk. (2020) Tampilan produk 

merupakan suatu sarana untuk mempermudah konsumen 

dalam memilih dan membandingkan produk apa yang akan 
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dibeli. Di dalam tampilan produk sangat diperlukan desain 

yang bagus, foto yang jelas, dan juga penjelasan mengenai 

produk itu sendiri. Tentu semua itu akan sangat berpengaruh 

pada keputusan pembelian.
80

 

Menurut Pratomo dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Ayu Setyaningsih dan Eka Indah Nur Laili (2020), 

berpendapat bahwa sebuah tampilan produk yang menarik 

perhatian disebut sebagai tampilan produk yang cenderung 

lebih efektif. Menarik perhatian dapat diartikan dengan 

komposisi warna yang jelas dan memiliki tingkat kontras 

yang baik namun masih tetap memperhatikan keindahannya 

dan tidak sekadar menarik perhatian. Jadi tampilan produk 

yaitu gambar yang dirancang untuk dapat ditampilkan secara 

menarik kepada pelanggan.
81

  

Maka hipotesis yang diajukan adalah : 

H1 :Tampilan Produk  berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. 

 

2. Pengaruh Ekspektasi Konsumen Terhadap Keputusan 

Pembelian 

Menurut Nur Widianti dkk. (2020) Ekspektasi Konsumen 

adalah apa yang dipikirkan oleh konsumen yang harus 

disediakan oleh penyedia jasa. Harapan bukan merupakan 

prediksi dari apa yang akan disediakan oleh penyedia jasa. 

Harapan akan timbul saat konsumen memerlukan suatu 

barang atau jasa, orang biasanya melihat apa yang mereka 

harapkan untuk dilihat, dan apa yang mereka harapkan untuk 

dilihat biasanya berdasar atas kebiasaan dan pengalaman 

masa lalu.
82
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Menurut Sujana dan Maudrey Pandu (2018) dalam 

jurnalnya menjelaskam bahwa ekspektasi  konsumen 

(customer expectations) adalah apa yang diinginkan atau 

diharapkan konsumen terhadap suatu produk dalam 

memuaskan atau memenuhi kebutuhannya. Harapan 

konsumen memiliki sifat yang tidak tetap atau dapat 

berubah-ubah mengikuti perkembangan teknologi, sosial 

budaya, dan ekonomi. Ekspektasi atau harapan konsumen 

merupakan keyakinan pelanggan atau konsumen sebelum 

mencoba atau membeli suatu produk, yang dijadikan standar 

atau acuan dalam menilai kinerja produk tersebut. Meskipun 

demikian, dalam beberapa hal belum tercapai kesepakatan, 

misalnya : sifat standar harapan yang spesifik, jumlah standar 

yang digunakan, maupun sumber harapan. Apa yang 

diharapkan konsumen saat ini, belum tentu akan sama 

dengan masa lalu atau masa yang akan datang.
83

 Maka 

hipotesis yang diajukan adalah : 

H2 :Ekspektasi Konsumen berpengaruh terhadap       

keputusan pembelian. 
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