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ABSTRAK 

 

Di era perkembangan saat ini, semakin pesat kemajuan yang 

berkembang terutama di bidang perekonomian yang berbasis dengan 

prinsip syariah yang mengalami perkembangan yang cukup pesat. 

Sehingga Persaingan global terhadap brand islam yang bermunculan 

Banyaknya aktifitas yang dilakukan wanita berhijab sehingga 

menimbulkan beberapa masalah rambut seperti, rambut menjadi 

lepek, beraroma tidak segar ,rontok dan berketombe. Sunsilk 

menciptakan varian Hijab, rangkaian shampoo bagi pemakai hijab. 

Sehingga penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh Islamic 

Branding dan Islamic Advertising terhadap Keputusan Pembelian 

Shampoo Sunsilk Hijab. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Metode Kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah konsumen yang pernah membeli dan memakai shampo Sunsik 

Hijab diKota Bandar Lampung, 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 Perhitungan SPSS 25 dalam menguji hipotesis dengan 

taraf signifikansi 5% menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji parsial 

(Uji t), Variabel Islamic Branding berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini dilihat dari 

signifikansi Islamic Branding sebesar 0,0001 < 0,005 dan dapat juga 

dilihat dari thitung sebesar 3,286 > 1,984, Variabel Islamic Advertising 

berpengaruh secara positif dan signifikam terhadap keputusan 

pembelian. Hal ini dilihat dari signifikansi Islamic Advertising  

sebesar 0,000 < 0,005 dan juga dilihat dari thitung sebesar 6,917 > 

1,984, hasil uji F menunjukkan nilai Fhitung sebesar 76,861>3,09, 

disimpulkan bahwa variabel Islamic Branding dan Islamic Advertising 

memiliki pengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian. 

Selanjutnya hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,613 ini 

menunjukkan variabel Islamic Branding dan Islamic Advertising yang 

memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian  sebesar 6,13% 

dan sisanya 38,7%  dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

digunakan dalam penelitian ini. 

 

Kata Kunci : Islamic Branding, Islamic Advertising, Keputusan 

Pembelian 
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ABSTRACT 

 

In the current era of development, progress is growing 

rapidly, especially in the field of economy based on sharia principles 

which is experiencing fairly rapid development. So that global 

competition against Islamic brands has sprung up. The number of 

activities carried out by women wearing hijab causes some hair 

problems such as hair becoming limp, smelling not fresh, falling out 

and dandruff. Sunsilk created the Hijab variant, a series of shampoos 

for hijab users. So this study aims to determine the effect of Islamic 

Branding and Islamic Advertising on the Purchase Decision of Sunsilk 

Hijab Shampoo. 

The research method used in this study is the Quantitative 

Method. The population used in this study were consumers who had 

bought and used Sunsilk Hijab shampoo in Bandar Lampung City. 

The type of data used in this study was primary data where the data 

was 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 of SPSS 25 calculation in testing the hypothesis 

with a significance level of 5% indicate that based on the results of the 

partial test (t test), the Islamic Branding variable has a positive and 

significant effect on purchasing decisions. This can be seen from the 

significance of Islamic Branding of 0.0001 < 0.005 and can also be 

seen from the tcount of 3.286 > 1.984, the Islamic Advertising 

variable has a positive and significant effect on purchasing decisions. 

This can be seen from the significance of Islamic Advertising of 0.000 

< 0.005 and also seen from the tcount of 6.917 > 1.984, the F test 

results show the Fcount of 76,861> 3.09, it is concluded that the 

variables Islamic Branding and Islamic Advertising have a 

simultaneous influence on purchasing decisions. Furthermore, the 

results of the coefficient of determination (R2) of 0.613 show that the 

variables Islamic Branding and Islamic Advertising have an influence 

on purchasing decisions of 6.13% and the remaining 38.7% is 

influenced by other variables not used in this study. 

 

Keywords: Islamic Branding, Islamic Advertising, Purchase 

Decision 
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MOTTO 

 

 

 

ٰطَيِّباآٰ  يٰ  ُٰكُلْواِٰمَّاِِٰفٰاْْلَْرِضَٰحل ًلا ِتٰالشَّْيط نِٰوََّْلٰتَ تَِّبُعْوآٰ  اَي َُّهاٰالنَّاُس ٓ  اِنَّهٰٓ  ُخطُو   َلُكمْٰ 
 مُِّبْيٰن َعُدوٰ 

 

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik 

yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” 

(Q.S Al-Baqarah :168) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

viii 

PERSEMBAHAN 

 

 

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan 

hidayah Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran 

untuk penulis dalam menyusun skripsi ini. Skripsi ini saya 

persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur dan terimakasih saya 

yang mendalam kepada: 

1. Kedua orang tuaku Ayah Purnawan Z dan Ibu Hamidah yang 

tiada henti-hentinya mendoakan, menyayangi, mengasihi, 

mendidik, memberi semangat dan motivasi dalam proses 

menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak kepada kedua 

orang tuaku yang telah memberikan support baik waktu 

ataupun materi. Karena kalian adalah alasan utamaku dalam 

menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. 
2. Kakak yang sangat ku sayangi, Antoni Julian yang selalu 

mendoakan, memotivasi dan memberikan semangat serta 

memberikan contoh yang baik kepada adiknya. Terimakasih 

tidak pernah lelah dalam memberikan nasehat kepada adiknya 

agar menjadi orang yang lebih baik ke depan dengan melewati 

pencapaian akademik ini. 
3. Adik yang sangat ku cintai, Alpito Fitranov yang selalu 

memberi semangat, Semoga selalu dalam lindungan Allah 

SWT dan keberkahan dalam setiap langkahnya. 
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ix 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

 Aulia Rosmaniar, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 

18 april 2000, anak kedua dari pasangan Purnawan Z dan Hamidah. 

Penulis menempuh pendidikan formal yang dimulai jenjang Sekolah 

Dasar di SDN 2 KEDAMAIAN dan lulus pada tahun 2012. Kemudian 

penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP 

Nusantara Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya 

penulis menempuh Pendidikan SMA Negeri 1 Bandar Lampung dan 

lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2018 mengikuti pendidikan tingkat 

perguruan tinggi pada jurusan Manajemen Bisnis Syariah Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. 

 

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra 

maupun ekstra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung. 

 

Bandar Lampung,18 April 2022 

Penulis, 

      Aulia Rosmaniar 

         1851040085 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

x 

KATA PENGANTAR  

 

 

Bismillahirrohmanirrohim 

 

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah 

SWT atas segala kemudahan, pertolongan, kasih sayang, serta 

anugerah yang tak terhingga kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan salam kepada Nabi besar 

Muhammad SAW, yang telah memberikan contoh akhlakul kharimah 

bagi seluruh muslim penjuru dunia. 

Alhamduillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Islamic Branding 

dan Islamic Advertising terhadap Keputusan Pembelian Shampo 

Sunsilk Hijab (studi kasus pada konsumen shampo Sunsilk Hijab di 

kota Bandar Lampung)”. Penulisan ini tidak terlepas dari bantuan 

berbagai pihak, baik petunjuk dan masukan secara langsung maupun 

tidak langsung, terutama di lingkungan Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung. 

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih 

kepada: 

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

selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selalu 

memotivasi mahasiswa. 

2. Bapak Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E. selaku ketua program 

studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam.  

3. Ibu Erike Anggraeni, M.E.Sy. selaku Dosen pembimbing 

akademik I yang telah banyak meluangkan waktu dalam 

membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis. 

4. Ibu Weny Rosilawati, S.E., M.M. selaku Pembimbing II yang 

banyak memberikan motivasi arahan masukan dan bimbingan 

kepada penulis sehingga dapat skripsi ini dapat selesai. 

5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Ekonomi dan 



 

 

 

 

xi 

Bisnis Islam yang banyak memberikan ilmu-ilmu secara 

ikhlas dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan 

studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung 

6. Pimpinan dan Karyawan perpustakaan serta seluruh civitas 

akademika UIN Raden Intan Lampung yang telah 

memberikan informasi data referensi dan lain-lain. 

7. Seluruh temen-temen kampusku terutama kelas MBS B 2018 

dan terkhusus kepada Artia Rahmawati, Dera Liana, Nurul 

Atikah, Selly Suci, Ella Karim, Rio Riandi, Tri putra ganesha, 

Ardi Noviandi, Riki Wandoyo, Syafiq Pasha serta Yusuf yang 

banyak membantu menyelesaikan urusan perkuliahan dan 

semoga kalian bisa cepat menyelesaikan tugas akhir atau 

skripsi ini. 

8. Seluruh sahabat-sahabat ku terkhusus kepada Nadilla, Fahra, 

Annisa, Zhavira, Mifta, Dwi, Dede, Trie, Caca, Velicha, Yola. 

Terimakasih selalu setia mendengarkan keluh kesah, 

memberikan kasih sayang, canda tawa dan selalu memberikan 

dorongan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik. 

Semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi kita 

semua dan pihak-pihak lain yang membutuhkan terutama bagi penulis. 

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih semoga Allah SWT 

memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua serta kita 

selalu mendapatkan keridhoan-Nya. Aamiin. 

 

        Bandar Lampung, 18 April 2022 

      Penulis 

           Aulia Rosmaniar 

               1851040085 

 

 



 

 

 

 

xii 

DAFTAR ISI 

 

 

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

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

SURAT PERNYATAAN .................................................................. iv 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................................... v 

PENGESAHAAN .............................................................................. vi 

MOTTO ............................................................................................. vii 

PERSEMBAHAN ............................................................................ viii 

RIWAYAT HIDUP ........................................................................... ix 

KATA PENGANTAR ........................................................................ x 

DAFTAR ISI ..................................................................................... xii 

DAFTAR TABEL ............................................................................ xvi 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................ xv 

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................... xvi 

 

BAB I PENDAHULUAN  

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

B. Latar Belakang Masalah ..................................................... 2 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah ..................................... 11 

D. Rumusan Masalah ............................................................ 11 

E. Tujuan Penelitian .............................................................. 12 

F. Manfaat penelitian ............................................................ 12 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan ..................... 13 

H. Sistematika Penulisan ....................................................... 16 

 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Manajemen Pemasaran ..................................................... 19 

B. Pemasaran ......................................................................... 21 

C. Perilaku Konsumen .......................................................... 23 

D. Islamic Branding .............................................................. 25 

E. Islamic Advertising .......................................................... 31 

F. Keputusan Pembelian ....................................................... 36 

G. Kerangka Berfikir ............................................................. 40 

H. Pengajuan Hipotesis ......................................................... 41 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian .......................................... 45 

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian  ...................................... 45 

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data ........... 46  



 

 

 

 

xiii 

D. Definisi Operasional Variabel  ......................................... 49 

E. Instrumen Penelitian ......................................................... 50 

F. Uji Validitas dan Reliabilitas Data  .................................. 52 

G. Uji Prasarat Analisis ......................................................... 53 

H. Uji Hipotesis ..................................................................... 55 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian ............................................... 57 

B. Indikator dan Pertanyaan Kuesioner ................................ 57 

C. Distribusi Kuesioner ......................................................... 59 

D. Deskripsi Responden ........................................................ 60 

E. Hasil Penelitian dan Analisis ............................................ 61 

1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas ................................ 61 

2. Uji Asumsi Klasik ....................................................... 63 

3. Analisis Regresi Berganda .......................................... 66 

4. Uji Hipotesis ................................................................ 68 

F. Pembahasan ...................................................................... 70 

1. Pengaruh Islamic Branding terhadap Keputusan 

Pembelian .................................................................... 71 

2. Pengaruh Islamic Advertising terhadap Keputusan 

Pembelian  ................................................................... 73 

3. Pengaruh Islamic Branding dan Islamic 

Advertising terhadap Keputusan Pembelian ............... 75 

 

BAB V PENUTUP 

A. Simpulan ........................................................................... 77 

B. Saran ................................................................................. 77 

 

DAFTAR RUJUKAN 

 

LAMPIRAN 

 

  



 

 

 

 

xiv 

DAFTAR TABEL 

 

 

Tabel            Halaman 

1.1 Data Top Brand  Shampo ............................................................... 6 

3.1 Definisi Operasional Variabel ...................................................... 50 

3.2 Skala Likert .................................................................................. 51 

4.1 Indikator dan Pertanyaan Kuesioner ............................................ 58 

4.2 Distribusi Kuesioner ..................................................................... 60 

4.1 Usia Responden ............................................................................ 60 

4.2 Pekerjaan Responden ................................................................... 60 

4.3 Hasil Uji Validitas ........................................................................ 61 

4.4 Hasil Uji Reliabilitas .................................................................... 62 

4.5 Hasil Uji Normalitas ..................................................................... 64 

4.6 Hasil Uji Multikolinearitas ........................................................... 65 

4.7 Hasil Uji Heterokedastisitas ......................................................... 66 

4.8 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda ............................................ 67 

4.9 Hasil Uji t ..................................................................................... 68 

4.10 Hasil Uji f ................................................................................... 69 

4.11 Hasil Uji Determinasi R
2
 ............................................................ 70 

 

  



 

 

 

 

xv 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Gambar                        Halaman  

1.1  Indonesia sebagai Negara penduduk Muslim Terbesar di Dunia .. 3 

1.2  Logo halal shampo Sunsilk ........................................................... 8 

2.1  Proses Keputusan Pembelian ....................................................... 63 

2.2  Kerangka Berfikir ........................................................................ 41 

  



 

 

 

 

xvi 

DAFTRA LAMPIRAN 

 

 

Lampiran I Kuesioner 

Lampiran II Data Responden 

Lampiran III Tabulasi Jawaban Responden 

Lampiran IV Google Formulir 

Lampiran V Uji Validitas dan Relibilitas 

Lampiran VI Uji Prasarat Analisis 

Lampiran VII Uji Hipotesis 

Lampiran VIII rtabel 

Lampiran IX ttabel 



 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk mendapatkan gambaran 

yang jelas dan memudahkan dalam pemahaman penelitian ini, 

maka perlu adanya penguraian dan penegasan terhadapa arti 

dan makna dari istilah-istilah yang ada dijudul penelitian ini. 

Dengan adanya penegasan arti dan makna dari istilah-istilah 

yang ada dijudul penelitian ini diharapkan tidak ada terjadi 

kesalah pahaman terkait arti dan makna dari judul penelitian 

ini. Selain itu, penegasan judul ini merupakan penekanan 

terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. 

Adapun judul penelitian ini adalah : ―PENGARUH 

ISLAMIC BRANDING DAN ISLAMIC ADVERTISING 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK 

SHAMPOO SUNSILK HIJAB‖. Adapun penjelasan judul 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Pengaruh  

Pengaruh adalah kekuatan yang ada atau yang timbul 

dari suatu, seperti orang, benda yang turut membentuk 

watak, kepercayaan atau perbuataan seseorang.
1
 

2. Islamic Branding 

Islamic Branding adalah  penggunaan identitas yang 

melekat pada suatu produk dengan menunjukkan nama, 

simbol maupun karakteristik lainnya yang membedakan 

dengan produk lain dengan menggunakan unsur Islam 

baik dalam nama, komposisi, maupun proses pembuatan 

yang disesuaikan dengan ketentutan syariat Islam.
2
 

 

                                                      
1
 Departemen Pendidikan Nasional, ‗Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa‘ (PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 664. 
2
 Aufarul Marom, ‗Pengaruh Islamic Branding , Kualitas Produk , Dan 

Lifestyle Terhadap Minat Pembelian Produk Skincare Pada Generasi Millenial Di 

Kabupaten Kudus‘, 8.2 (2020),h. 289–302. 
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3. Islamic Advertising 

Iklan islami adalah bentuk komunikasi tidak langsung 

yang didasari pada informasi mengenai suatu produk yang  

bertujuan untuk mempengaruhi konsumen dan dalam 

penyajiannya berlandaskan pada etika periklanan islam.
3
 

4. Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian adalah suatu proses psikologis 

yang dilalui oleh Konsumen atau pembeli, prosesnya yang 

diawali dengan tahap menaruh perhatian (attention) 

terhadap barang atau jasa yang kemudian jika berkesan 

dia akan melangkah ke tahap ketertarikan (interest) untuk 

mengetahui lebih jauh tentang keistimewaan produk atau 

jasa tersebut yang jika intensitas ketertarikannya kuat 

berlanjut ke tahap berhasrat/berminat (desire) karena 

barang atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan 

kebutuhan-kebutuhannya.
4
 

 

B. Latar Belakang Masalah  

Dewasa ini, Perkembangan ekonomi semakin mengarah 

pada persaingan yang ketat terutama bagi perusahaan sejenis. 

keadaan ini akan menyebabkan perusahaan harus selalu 

mengikuti perubahan, perusahaan harus mengikuti pola 

perilaku pesaing dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini 

membuat persaingan antar perusahaan semakin ketat dalam 

perebutan pangsa pasar. Adapun tujuan pemasaran adalah 

mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa 

sehingga produk cocok dengannya dan dapat terjual dengan 

sendirinya. Setiap perusahaan ingin berhasil dalam 

menjalankan bisnisnya, mereka dituntut untuk selalu 

mengeluarkan produk terbaru dan inovasi terbaru, 

meningkatkan keunggulan yang dapat menarik konsumen 

                                                      
3
 Zulkifli Zulkifli and others, ‗Pengaruh Periklanan Islami Terhadap 

Keputusan Pembelian Produk Shampoo Hijab Sunsilk Clean And Fresh Pada 

Mahasiswi Universitas Islam Riau‘, Journal of Management and Bussines (JOMB), 

1.1 (2019), h.72. 
4
 Tjetjep Djatnika, ‗Teori Keputusan Pembelian‘ (Jakarta: Salemba Empat, 

2006), h. 120. 
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untuk mempertahankan atau merebut pangsa pasar yang ada. 

Peluang bisnis yang saat ini sedang banyak di kejar oleh 

perusahaan-perusahaan yaitu pasar produk muslim. 

Berdasarkan Globalreligiousfutures (2019).
5
 Jumlah 

penduduk Indonesia pada 2010 yang beragama muslim 

sebanyak 209,12 juta jiwa atau setara 87,17% dari total 

penduduk yang mencapai 239,89 juta jiwa, pada 2020, 

penduduk muslim di Indonesia diprediksi akan bertambah 

menjadi 263,92 juta jiwa dan meningkat menjadi 256,82 juta 

jiwa pada 2050. 

 

 
Gambar 1.1 

Indonesia sebagai Negara penduduk Muslim Terbesar di Dunia 

Sumber : Data diolah peneliti, 2020 

 

Gambar 1.1 membuktikan bahwa negara Indonesia ini 

memiliki jumlah penduduk Muslim yang besar. Dibawah 

Indonesia untuk saat ini tiga besar negara Muslim terbesar 

secara berurutan diduduki oleh India, yakni 176,2 juta jiwa 

                                                      
5
 ‗Berapa Jumlah Penduduk Muslim Indonesia‘ 

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/24/berapa-

%0Ajumlahpenduduk-muslim-indonesia>. 
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dan Pakistan sebanyak 167,41 juta jiwa. 

Jika melihat adanya peluang seperti ini menjadikan 

Indonesia sebagai wilayah yang strategis untuk memasarkan 

produk-produk muslim dikarenakan Indonesia mayoritas 

penduduk muslim maka kebutuhan akan barang halal 

meningkatkan permintaan konsumen. setiap perusahaan 

dituntut selalu berinovasi khususnya dalam memasarkan 

produk-produknya khususnya terutama di negara muslim 

mengingat segmen muslim memiliki posisi sebagai market 

yang unik dan membutuhkan perlakuan khusus dan Produsen 

yang sadar akan kebutuhan masyarakat. yang mana hal 

tersebut bertujuan untuk menarik konsumennya, salah satu 

cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menarik 

konsumen muslim adalah dengan menerapkan strategi Islamic 

branding dan Islamic advertising. Menurut artikel di website 

www.dream.co.id, Endy Febrina Herlambang selaku 

Communications Manager perusahaan P&G Indonesia 

mengatakan bahwa di Indonesia sendiri ada sektar 30%-

40%dari wanita Indonesia yang berhijab. Ini menjadi segmen 

pasar yang besar.
6
 Fenomena ini disusul dengan bermunculan 

produk-produk haircare atau perawatan rambut halal dengan 

formulasi khusus yang dapat mendukung Kesehatan rambut 

para pengguna hijab, berdasarkan gambar diatas 

menyimpulkan bahwa populasi penduduk muslim dikawasan 

Asia Pasifik memberikan sebuah kesempatan bagi segmen 

perawatan rambut halal. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk 

muslim akan meningkat sebesar 73% lebih pada periode 2010-

2050, ini membuka peluang yang besar bagi para produsen 

untuk memperluas bisnisnya ke segmen pasar produk halal 

yang belum banyak dijamah.
7
 Melihat permasalahan ini, 

perusahaan Unilever menjadikannya sebagai peluang untuk 

memperluas kategori produknya menjadi kategori shampo 

khusus Wanita berhijab yaitu Shampo Sunsilk Hijab yang 

                                                      
6 ‗Website Www.Dream.Co.Id‘ <www.dream.co.id>. 
7 ‗ <https://www.gomuslim.co.id/read/news/2016/12/15/2582/produk-hair-

care-%0Ahijabers-jadi-peluang-baru-untuk-pasar-asia-pasifik.html>. 
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diformulasikan untuk mengatasi masalah-masalah rambut 

yang terjadi pada para wanita pengguna hijab di Indonesia. 

Sunsilk melalui varian Hijab Recharge sendiri memang 

menyasar wanita berhijab sebagai pelanggannya. 

Selain fenomena meningkatnya penggunaan hijab di 

tanah air, fenomena banyaknya bermunculan merek-merek 

islami menandakan adanya pergeseran perilaku konsumen. 

Banyak konsumen yang menjadikan merek sebagai media 

untuk menunjukan jati dirinya kepada orang lain. Contohnya 

adalah banyak bermunculan bank-bank syariah, lembaga 

keuangan syariah, pegadaian syariah, hotel syariah, salon 

muslimah, dan sekolah dasar islam terpadu (SDIT).
8
 Seperti 

merek dengan konsep islami. Keberadaan Islamic branding 

dimana stategi ini yang dilakukan yaitu dengan menggunakan 

identitas Islam (label halal, nama islami, Syariah) dalam 

pemasaran produk mereka, yang menjadi ciri khas bagi 

produk tertentu agar terkenang di hati masyarakat. 

Keberadaan konsumen yang fanatik pada merek tertentu 

menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan untuk melayani 

konsumen. Karena selain konsumen fanatik, jumlah konsumen 

juga besar.
9
 

Merek memiliki peran penting bagi sebuah produk jasa 

maupun barang. Merek juga sering menjadi salah satu alat 

bantu konsumen dalam mengambil keputusan. Selain itu 

keberadaan merek mampu menarik minat konsumen untuk 

memakai produk tersebut. Bahkan keberadaan merek 

dianggap sebagai pilar bisnis menunjang keberhasilan bisnis 

itu sendiri. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk 

bersaing secara kompetitif dalam hal menciptakan dan 

mempertahankan konsumen yang loyal yaitu salah satunya 

melalui persaingan merek untuk memberikan citra khusus 

bagi konsumennya. 

Perusahaan meyakini satu-satunya cara untuk menguasai 

                                                      
8 Dwi Wahyu and Pril Ranto, „Menciptakan Islamic Branding Sebagai 

Strategi Menarik Minat Beli Konsumen‟, I.2 (2013), h 3. 
9 ibid. hal 3. 
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pasar adalah dengan memiliki merek yang dominan dengan 

memiliki ekuitas yang kuat pada mereknya seperti merek 

dengan konsep islami. Keberadaan merek islami saat ini sudah 

menjadi trend dan selain itu merek ini sengaja dimunculkan 

oleh perusahaan sebagai strategi untuk menarik minat beli 

konsumen. Keberadaan konsumen yang fanatik pada merek 

tertentu menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan untuk 

melayani konsumen. 

Dengan masyarakat yang mayoritas muslim Islamic 

brand sangat pas diterapkan di Indonesia. Hal ini juga 

dilakukan agar perusahaan dari negara non muslim yang 

hendak merambah dinegara muslim agar diterima oleh 

konsumen negara muslim. Berdasarkan data dari web PT 

Unilever (www.unilever.co.id) Sunsilk pertama kali 

diluncurkan di pasar Indonesia pada tahun 1952. Daya beli 

masyarakat terhadap produk Sunsilk dapat dilihat dari data 

tabel pada tahun 2017-2020 yang dikeluarkan oleh Top Brand 

Award sebagai berikut: 

Tabel 1.1  

Top Brand Shampo 

  

 

 

 

 

 

 

S

umber:https://www.topbrand-award.com/top-brand-index. 

 

Berdasarkan data diatas bahwa penjualan shampoo 

sunsilk pada tahun 2017 sebesar 22,4%, pada tahun 2018 

penjualan shampoo sunsilk sebesar 20,3% mengalami 

penurunan 2,1%, pada tahun 2019 penjualan shampoo sunsik 

sebesar 18,3% penjualan mengalami penurunan sebesar 2%, 

dan pada tahun 2020 penjualan shampoo sunsilk sebesar 

BRAND 2017 2018 2019 2020 Keterangan 

Sunsilk 22,4% 20,3% 18,3% 13,3% TOP 

Pantene 22,6% 24,1% 22,9% 28,1% TOP 

Clear 17,4% 17,2% 19,8% 18,7% TOP 

Lifebouy 13,1% 8,1% 14,1% 11.9%  

Dove 7,6% 10,1% 6,1% 7,6%  
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13,3% penjualan masih mengalami penurunan 5% shampoo 

sunsilk masih menjadi top brand dari tahun ketahun hal ini 

menunjukan bahwa daya beli masyarakat masih cukup 

banyak. 

Sunsilk merupakan shampoo yang mengandung bahan-

bahan natural untuk menjaga keindahan rambut, khususnya 

perempuan Indonesia. Banyaknya aktifitas yang dilakukan 

wanita berhijab sehingga menimbulkan beberapa masalah 

rambut seperti, rambut menjadi lepek, beraroma tidak segar, 

rontok dan berketombe. Sunsilk menciptakan varian Hijab 

Refresh, rangkaian shampoo dan conditioner bagi pemakai 

hijab.  

Khusus di Indonesia, konsumen Muslim di lindungi oleh 

Lembaga yang sacara khusus bertugas untuk mengaudit 

produk-produk yang dikonsumsi oleh kosumen muslim di 

Indonesia, peredaran produk shampo, Majelis Ulama 

Indonesia (LPPOM-MUI). Artinya produk tersebut secara 

proses sudah tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang 

oleh ajaran islam, serta aman dikonsumsi oleh konsumen 

muslim.
10

 Selain mengandung bahan yang aman untuk para 

penggunanya, shampo sunsilk juga sudah berlabelkan halal, 

label halal dengan nomor 00150074861115 label halal dari 

MUI bisa dilihat pada produk Shampo Sunsilk Hijab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10 Afrian, ‗Pengaruh Daya Tarik Iklan, Citra Merek, Kemasan Produk, 

Label Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Mie Instan Indomie‘, 

Administrasi Bisnis Uin Raden Fatah Palembang EUROPEAN SCIENTIFIC, 3 

(2017), 1–10. 
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Gambar 1.2  

Logo Halal Shampo Sunsilk 

Sumber: Sunsilk, (2022). 

 

Salah satu strategi pemasaran yang perlu diperhatikan 

adalah media periklanan. Pengiklanan di media televisi hingga 

saat ini masih dianggap sebagai cara yang paling efektif dalam 

mempromosikan produk terutama di Indonesia.
11

 Iklan tidak 

hanya sebatas menginformasikan sebuah produk tetapi juga 

memberikan pesan dengan adanya penyajian yang mudah 

diingat sehingga seseorang dapat mengambil tindakan yang 

menguntungkan bagi pihak pembuat iklan melalui suatu 

media.
12

 Pada saaat ini muncul beberapa produk iklan yang 

menampilkan Wanita berhijab, dikarenakan hijab sekarang 

sudah menjadi trend. Seorang wanita muslim wajib menutup 

                                                      
11 Rosida Zulsufiyani, ‗Iklan Di Televisi Dan Keputusan Membeli 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara‘, 1.September (2015). 
12 Voviany Wijaya, „Analisa Efektivitas Iklan Kosmetik Wardah Dengan 

Menggunakan Consumer Decision Model (CDM)‘, Jurnal Manajemen Pemasaran 

Petra, 2.1 (2014), 1–12. 
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auratnya agar mereka mudah dikenali dan tidak diganggu oleh 

lawan jenis. Rambut adalah salah satu aset kecantikan yang 

dimiliki oleh kaum wanita karena berkaitan penting dengan 

rasa percaya diri. Tidak terkecuali bagi mereka yang berhijab. 

Ada tiga masalah utama yang kerap dialami oleh perempuan 

Indonesia yaitu, ketombe, aroma kurang sedap pada rambut, 

kulit kepala dan rambut kusut. Tiga masalah ini muncul 

karena pengaruh iklim tropis Indonesia dengan suhu panas 

dan lembap. Panas dan lembap menyebabkan tubuh 

mengelurkan keringat dan minyak pada kulit kepala yang jika 

dibiarkan dapat mengakibatkan rambut lepek dan ketombe.
13

 

Oleh karna itu para hijabers ini membutuhkan shampo yang 

tidak hanya membersihkan saja namun dapat mengatasi 

masalah-masalah tersebut. Dengan demikian semakin 

tingginya pengguna hijab maka semakin tinggi juga pesaingan 

pada produk shampo khusus wanita berhijab.  

Menurut zulkifli, dkk,(2019) menyebutkan Periklanan 

adalah jenis komunikasi pemasaran yang digunakan pemasar 

untuk menjangkau konsumennya dan menyampaikan 

pesannya. Periklanan Islami yang ditampilkan adanya sosok 

perempuan berhijab, dengan menggunakan busana tertutup 

dan tidak menampilkan lekuk tubuh. Hal ini menampilkan 

kecantikan menurut ajaran Islam, yaitu menutup aurat. Seperti 

iklan shampo sunsilk hijab yang menggunakan selebriti 

muslimah yaitu Laudya Chintya Bella. Dalam proses 

membuat dan menyebarkan suatu informasi iklan harus 

terdapat nilai kepercayaan dan keyakinan bahwa tidak ada 

satu aktivitas pun yang lepas dari pengawasan Allah SWT. 

Jadi iklan islami adalah bentuk komunikasi tidak langsung 

yang didasari pada informasi mengenai suatu produk yang 

bertujuan untuk mempengaruhi konsumen dalam penyajian 

yang berlandaskan pada etika periklanan islami.
14

 

                                                      
13 Claudi Carla, ‗3 Masalah Rambut Yang Sering Dialami Pengguna Hijab‟, 

2017<https://www.motherandbaby.co.id>. 
14  Zulkifli Zulkifli and others, ‗Pengaruh Periklanan Islami Terhadap 

Keputusan Pembelian Produk Shampoo Hijab Sunsilk Clean And Fresh Pada 
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Landasan etika bisnis yang harus dilakukan dan 

diperhatikan dalam periklanan adalah prinsip kesatuan, 

pertanggung jawaban, kehendak bebas, kebajikan, dan 

kebenaran.
15

 Dalam proses membuat dan menyebarkan suatu 

informasi iklan harus terdapat nilai kepercayaan dan 

keyakinan bahwa tidak ada satu aktivitas pun yang lepas dari 

pengawasan Allah SWT. Jadi iklan islami adalah bentuk 

komunikasi tidak langsung yang didasari pada informasi 

mengenai suatu produk yang bertujuan untuk mempengaruhi 

konsumen dalam penyajian yang berlandaskan pada etika 

periklanan islami.
16

 

Menurut Yusuf Adriansyah menyebutkan bahwa, 

keputusan pembelian adalah pemilihan satu Tindakan dari dua 

atau lebih pilihan alternative
17

. Hal ini memberikan kebebasan 

terhadap konsumen dalam memilih produk mana yang akan 

mereka gunakan. Kekhawatiran produsen yang terjadi akibat 

kondisi persaingan yang makin ketat dan beragamnya merek 

produk yang ditawarkan, dan di satu sisi yang lain konsumen 

tidak mampu mengingat semua produk yang ditawarkan. 

Sehingga, hanya produk yang memiliki ciri khas ataupun yang 

memiliki merek yang kuat dan membedakan dengan produk 

yang lainlah yang akan mudah diingat oleh konsumen.
18

 

Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa keputusan 

pembelian di pengaruhi oleh Islamic brand. Nur wihdatun 

(2021) menyebutkan Islamic brand secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen cosmetic wardah.
19

 Hal ini menunjukkan bahwa 

                                                                                                                  
Mahasiswi Universitas Islam Riau‘, Journal of Management and Bussines (JOMB), 

1.1 (2019), 59–73 <https://doi.org/10.31539/jomb.v1i1.604. 
15 Lukman Fauroni, ‗Etika Bisnis Dalam Islam‘ (Yogyakarta: PT LKiS 

Printing Cemerlang, 2006), p. 212. 
16 Ibid hal.62. 
17 Yusuf Andriansyah, Rois Arifin, and Afi Rachmat S., ‗Pengaruh Label 

Halal, Citra Merek Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Teh 

Racek‘, Jurnal Riset Manajemen, 2016, hal 98–112. 
18 Dwi Wahyu and Pril Ranto, Op.cit., hal 4. 
19 Nur Wihdatun Niswah, ‗PENGARUH ISLAMIC BRANDING DAN 

BRAND PREFERENCE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN 
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semakin islamic brand suatu produk ,maka akan semakin 

meningkat untuk membeli suatu produk tersebut. Dan 

periklanan islami juga berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian, penelitian yang dilakukan (Zulkifli ,dkk,2019) 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara periklanan 

Islami terhadap keputusan pembelian Shampoo Hijab Sunsilk 

Clean and Fresh pada Mahasiswi Universitas Islam Riau.  Hal 

ini menunjukkan semakin religius atau islami iklan yang 

dibintangi ,maka semakin konsumen berpengaruh dalam 

membeli produk tersebut.
20

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

―PENGARUH ISLAMIC BRANDING DAN ISLAMIC 

ADVERTISING TERHADAP KEPUTUSAN 

PEMBELIAN PRODUK SHAMPO HIJAB SUNSILK 

HIJAB” 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah  

Dalam penelitian ini penulis tidak dapat menyelidik 

permasalahan yang luas dan kompleks secara keseluruhan. 

Maka dalam hal ini penulis membatasi permasalahan yang 

akan diteliti, yang fokusnya pada Islamic Branding dan 

Islamic advertising dengan studi kasus konsumen shampo 

Sunsilk hijab di Bandar Lampung. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi yang hanya berkaitan dengan variabel yaitu 

Islamic Branding dan Islamic Advertising. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh Islamic branding terhadap 

keputusan pembelian Shampo Sunsilk hijab  dikota 

Bandar Lampung?  

2. Bagaimana pengaruh Islamic advertising terhadap 

keputusan pembelian Shampo Sunsilk hijab dikota Bandar 

                                                                                                                  
COSMETIC WARDAH KOTA TUBAN SKRIPSI Oleh : Nur Wihdatun Niswah 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA‘, 2021. 
20 Zulkifli and others. 
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Lampung?  

3. Bagaimana pengaruh Islamic branding dan islamic 

advertising terhadap keputusan pembelian Shampo 

Sunsilk hijab dikota Bandar Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Islamic branding terhadap 

keputusan pembelian Shampo Sunsilk hijab dikota 

Bandar Lampung?  

2. Untuk Mengetahui pengaruh Islamic advertising terhadap 

keputusan pembelian Shampo Sunsilk hijab dikota 

Bandar Lampung?  

3. Untuk mengetahui pengaruh Islamic branding dan 

Islamic advertising secara simultan terhadap keputusan 

pembelian Shampo Sunsilk hijab dikota Bandar 

Lampung? 

 

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 di dapat dari 

penelitian ini: 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat yaitu, bagi 

peneliti lainnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan bahan dasar referensi dan acuan bagi pihak-

pihak lain yang tertarik untuk melaksanakan penelitian 

dan pembahasan terhadap permasalahan yang sama 

dimasa yang akan datang. 

2. Manfaat Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini bermanfaat yaitu, bagi 

masyarakat sebagai bahan masukan agar dapat 

mengevaluasi barang yang akan konsumsi baik bagi 
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personal maupun bagi yang lainnya. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  

Penelitian ini tidak terlepas dari peneliti sebelumnya yang 

mana sebagai bahan perbandingan serta bahan literatur untuk 

penulis. Hasil-hasil penelitian yang akan dijelaskan tidak 

terlepas dari penelitian yang akan penulis lakukan yakni 

―Pengaruh Islamic Branding dan Islamic Advertising 

Terhadap Keputusan Pembelian‖ Berikut ini adalah penelitian 

terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini, 

yaitu: 

1. Muhammad Nasrullah (2015) : ―Islamic branding, 

religiusitas dan keputusan konsumen terhadap produk‖.  

Persamaan  : Pada variabel X Islamic branding. 

Perbedaan : Dari penelitian yang akan dilakukan adalah 

pada variabel X2 yaitu islamic advertising. 

Hasil : Berdasarkan hasil uji regresi sederhana 

menunjukkan nilai adjusted R square variabel Islamic 

branding sebesar 0,094, hal ini berarti bahwa Islamic 

branding memiliki pengaruh kontribusi terhadap 

keputusan konsumen pada sebuah produk sebesar 9,4%. 

Sebesar 90,6% keputusan konsumen dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain. Nilai signifikansi 0,01 di bawah 0,05, 

hal ini berarti bahwa Islamic branding berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan konsumen untuk membeli 

sebuah produk. Hasil regresi linier berganda dengan 

religiusitas sebagai variabel moderating menunjukkan 

bahwa adjusted R square sebesar 0,094, sedangkan nilai 

adjusted R square pada regresi sederhana menunjukkan 

nilai 0,082. Hal ini mengindikasikan bahwa religiusitas 

sebagai variabel moderating memperlemah hubungan 

antara variabel Islamic branding dengan keputusan 

konsumen. 

2. Nur Faizah Risky (2019) : ―Pengaruh Aspek Islamic 

Branding dan Pengetahuan Produk terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen (Studi Pada Kosmetik Wardah Di 
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Desa Bukit Harapan Kecamatan Kerinci Kanan 

Kabupaten Siak)‖. 

Persamaan : Pada variabel X Islamic branding. 

Perbedaan : Dari penelitian yang akan dilakukan adalah 

variabel X2 yaitu Islamic Advertising dan objek penelitian 

yaitu shampo hijab Sunsilk. 

Hasil : Berdasarkan hasil penelitian ini adalah 

berdasarkan uji kerangka  secara parsial (uji t) 

menunjukan bahwa variabel Islamic branding dan product 

ingredients secara persial berpengaruh signifikan terhadap 

minat beli. Hasil uju F Islamic branding dan product 

ingredients secara bersama-sama berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat beli. Hal ini dapat dilihat pada 

nilai Fhitung 70,676 > Ftabel 3,94 dan nilai signifikan 

0,000 < 0,05. Hasil uji koefisien determinasi (R2) 

diperoleh Rsquer sebesar 0,608. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel dependen minat beli dapat dijelaskan oleh 

variabel independen Islamic branding dan product sebesar 

60,8% sedangkan 39,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain 

diluar variabel yang diteliti. 

3. Zulkifli, Boy Syamsul Bakhri, dkk (2019) : ―Pengaruh 

Periklanan Islami terhadap Keputusan Pembelian Produk 

Shampo Hijab Sunsilk Clean and Fresh pada Mahasiswi 

Universitas Islam Riau‖.  

Persamaan : Pada variabel X periklanan islami 

Perbedaan : Dari penelitian yang akan di lakukan adalah 

tempat penelitian yaitu Bandar Lampung. 

Hasil : Berdasarkan hasilnya memiliki hubungan yang 

kuat atau tinggi, ini diketahui dari nilai koefisien korelasi 

sebesar 0,763. Hasil penelitian, hasil uji parsial terdapat 

pengaruh yang signifikan antara perikalan Islami terhadap 

keputusan pembelian Shampoo Hijab Sunsilk Clean and 

Fresh, ini diketahui dari nilai thitung (11,452) lebih besar 

dari ttabel (1,661). Simpulan, terdapat pengaruh yang 

signifikan antara periklanan Islami terhadap keputusan 

pembelian shampoo hijab sunsilk clean and fresh pada 



 

 

 

15 

Mahasiswi Universitas Islam Riau. 

4. Ida Rosyidah (2015) : ―Pengaruh Periklanan Islami 

Terhadap Keputusan Pembelian Produk Shampoo Sunsilk 

Clean And fresh Pada Mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah 

Uin Sunan Ampel Surabaya‖ 

Persamaan: Pada variabel X periklanan islami. 

Perbedaan: Dari penelitian yang akan dilakukan adalah 

tidak terdapat variabel (X1) Islamic branding dan tempat 

penelitian yaitu di Bandar Lampung serta menggunakan 

sampel konsumen  produk shampoo sunsilk hijab. 

Hasil : Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel 

annova diperoleh nilai F tabel sebesar 116,765 dengan 

signifikansi 0,000 < 0,05, artinya H0 ditolak dan Ha 

diterima. Yang artinya terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan antara Periklanan Islami terhadap Keputusan 

Pembelian produk shampoo Sunsilk Clean and Fresh pada 

mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam 

Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya dan hasil koefisien 

determinasi (R2 ) yakni sebesar 37,5% dengan sisanya 

sebesar 62,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diteliti, dari model regresi linier sederhana dimana 

Periklanan Islami berkontribusi mempengaruhi Keputusan 

Pembelian sebanyak 0,552 atau 55,2% sedangkan 44,8% 

dipengaruhi oleh faktor lainnya. 

5. Sri Indah Sari (2020) : ―Pengaruh Islamic Branding dan 

Islamic Advertising Terhadap Keputusan Pembelian 

Produk Shampo Sunsilk Hijab Pada Masyarakat Kota 

Pekanbaru‖ 

Persamaan: Variabel X Islamic Branding dan Islamic 

Advertising dan Y Keputusan Pembelian. 

Perbedaan: Dari penelitian yang akan di lakukan adalah 

tempat penelitian yaitu Bandar Lampung. 

Hasil : Hasil penelitian menunjukkan uji t variabel 

Islamic Branding (X1) dengan nilai thitung (3.140) > 

ttabel (1.985), Variabel Islamic Advertising (X2) dengan 

thitung (4.709)>ttabel (1.985), disimpulkan bahwa 
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variabel Islamic Branding, dan Islamic Advertising 

memiliki pengaruh secara parsial terhadap Keputusan 

Pembelian (Y). Hasil uji F menunjukkan nilai Fhitung 

sebesar (40,145) > Ftabel (3,09), disimpulkan bahwa 

variabel Islamic Branding, dan Islamic Advertising 

memiliki pengaruh secara simultan terhadap Keputusan 

Pembelian. Selanjutnya hasil uji koefisien determinasi 

(R2 ) sebesar 0,463 ini menunjukkan variabel Islamic 

Branding, dan Islamic Advertising yang memberikan 

pengaruh terhadap Keputusan Pembelian sebesar 46,3% 

dan sisanya sebesar 53,7% dipengaruhi oleh variabel lain. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam karya ilmiah ini berisi tentang 

keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian 

isi dan bagian akhir penelitian. Untuk mempermudah 

pembahasan dan penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulis 

uraikan sistematika penelitian yang terdiri dari :  

1. Bagian Awal 

Bagian awal usulan peneliti ini meliputi , halamanjudul, 

abstrak, persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, 

riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, 

daftar gambar. 

2. Bagian Inti 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi (1) penegasan judul, (2) latar belakang 

masalah ,(3) identifikasi dan batasan masalah, (4) 

rumusan masalah, (5) tujuan penelitian, (6) manfaat 

penelitian, (7) kajian penelitian terdahulu yang relevan, 

(8) sistematika penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran variabel penelitian 

dan pengajuan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan (1) waktu dan tempat penelitian, (2) 
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pendekatan dan jenis penelitian, (3) populasi, sampel, 

teknik pengumpulan data, (4) definisi operasional 

variabel, (5) instrument penelitian, (6) uji validitas dan 

reliabilitas data, (7) uji hipotesis. 

BAB IV HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini berisi tentang deskrisi data serta pembahasan 

hasil penelitian dan analisis.  

BAB V PENUTUP  

Bab ini berisi beberapa kesimpulan dan saran dari 

penelitian yang dilakukan. 

3. Bagian Akhir Bagian akhir penelitian meliputi daftar 

pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

 

A. Manajemen Pemasaran 

1. Pengertian manajemen pemasaran 

Manajemen adalah proses menggerakkan tenaga 

manusia modal dan peralatan lainnya secara terpadu untuk 

mencapai tujuan tertentu.
21

 Istilah manajemen 

berhubungan dengan usaha untuk tujuan tertentu dengan 

jalan menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia 

dalam organisasi dengan cara yang sebaik mungkin. 

Dalam pengertian organisasi selalu terkandung unsur 

kelompok (lebih dari 2 orang) manusia maka 

manajemenpun biasanya digunakan dalam hubungan 

usaha suatu kelompok manusia, walaupun manajemen itu 

dapat pula ditetapkan terhadap usaha-usaha individu.
22

 

Manajemen sebagai suatu proses dipandang sebagai 

rangkaian kegiatan dan fungsi-fungsi menejemen yaitu 

perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 

pengarahan (directing) dan pengawasan (controlling) 

untuk mengkoordinir dan mengintegrasikan penggunaan 

sumber daya yang ada dalam perusahaan, untuk mencapai 

tujuan perusahaan 

Manajemen pemasaran menurut Stanton dalam Djaslim 

Saladin (2007:3) adalah analisis, perencanaan, penerapan, 

dan pengendalian program yang dirancang untuk 

menciptakan, membangun dan memepertahankan 

pertukaran yang menguntungkan denga pasar sasaran 

dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. 

Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2016:27) yang 

mengatakan bahwa Manajemen pemasaran sebagai seni 

                                                      
21 Ahmad Ifham Sholihin, ‗Buku Pintar Ekonomi Syariah‘ (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 482. 
22 Pandji Anoraga, ‗Manajemen Bisnis‘ (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 

hal. 109. 
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dan ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan,  

Mempertahankan serta meningkatkan jumlah pelanggan 

dengan menciptakan, menghantarkan dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul, 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa manajemen pemasaran adalah perencanaan, 

penerapan, dan pengendalian program yang dirancang 

untuk mendapatkan, dan menumbuhkan pelanggan yang 

unggul dengan pembelian guna mencapai tujuan 

ogranisasi yang sudah menjadi target pemasaran. 

2. Manajemen pemasaran menurut Islam 

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus 

dilakukan secara rapi benar, tertib, dan teratur. Proses-

prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh 

dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip 

utama dalam ajaran Islam Arah pekerjaan yang jelas, 

landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya 

yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai 

Allah SWT. Sebenarnya manajemen dalam arti mengatur 

segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat dan 

tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran 

Islam.
23

 

Tidak boleh seorang muslim melakukan sesuatu 

tanpa perencanaan, tanpa adanya pemikiran, dan tanpa 

adanya penelitian, kecuali sesuatu yang sifatnya 

emergency. Allah Swt sangat mencintai perbuatan-

perbuatan yang termanaj dengan baik.
24

 Sebagaimana 

dijelaskan di dalam QS. As-Saff (61): 4 

 

َ یُِحبُّ الَِّذۡیَن یُقَاتِلُۡوَن فِۡی َسبِۡیلِٖہ َصفًّّا َکاَنَّہُۡن بُۡنیَاٌن هَّۡرُصۡوصٌ   اِنَّ ّللّاہ
“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang 

yang berjuang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, 

seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang 

                                                      
23 Didin Hafidhuddin dan H Hendri Tanjung, ‗Pengantar Manajemen 

Syariah‘ (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h. 100. 
24 ibid., hal. 3. 
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tersusun kukuh” (QS. As-Saff [61]: 4) 

Kukuh di sini bermakna adanya sinergi yang rapi 

antara bagian yang satu dan bagian yang lain. Jika hal ini 

terjadi, maka akan menghasilkan sesuatu yang 

maksimal.
25

 Ini berarti bahwa dalam pemasaran Syariah, 

seluruh proses, termasuk proses penciptaan, proses 

penawaran, dan proses perubahan nilai, tidak boleh 

mengandung konten yang bertentangan dengan prinsip-

prinsip Islam dan kontrak Muamal. Selama dapat dijamin 

dan menyimpang dari prinsip-prinsip Islam muamala, 

tidak terjadi dalam suatu transaksi atau dalam jalannya 

suatu transaksi. Semua jenis transaksi diperbolehkan 

dalam bisnis dan pemasaran. Allah SWT juga 

mengingatkan untuk tidak melakukan kesalahan dalam 

berbisnis, termasuk dari sisi pemasaran dalam syariah 

marketing, perusahaan tidak hanya berorientasi pada 

keuntungan semata, namun turut pula berorientasi pada 

tujuan lainnya yaitu keberkahan. Perpaduan konsep 

keuntungan dan keberkah-an ini melahirkan konsep 

maslahah yaitu suatu perusahaan syariah akan 

berorientasi pada pencapaian maslahah yang optimal.
26

 

 

B. Pemasaran 

1. Pengertian Pemasaran  

Pengertian pemasaran menurut menurut Kotler adalah 

suatu proses social dan manajerial yang didalamnya 

individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan 

dan mempertukarkan produk dengan pihak lain.
27

 

Sedangkan menurut Augustine Fou mengatakan bahwa 

pemasaran adalah proses mengekspos targer pelanggan 

untuk produk melalui taktik dan saluran yang tepat, 

mengukur reaksi mereka dan tanggapan dan pada 

                                                      
25 ibid., hal. 3 
26 M. Nur Rianto Al Arif, ‗Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah‘ 

(Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 14. 
27 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran (Jakarta: Indeks, 2000). 
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akhirnya memfasilitasi jalan mereka untuk membeli dan 

menurut William pemasaran adalah suatu system total 

dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, 

menentukan harga, promosi dan mendistribusikan yang 

dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran 

serta tujuan perusahaan. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pemasaran adalah suatu sistem 

menyeluruh dari kegiatan pemasaran yang meliputi 

pemahaman, penciptaan, pengkomunikasian dan 

penyampaian nilai-nilai yang memuaskan kepada 

pelanggan. 

2. Pemasaran Menurut Islam 

Definisi syariah marketing atau pemasaran menurut 

perspektif ekonomi syariah adalah segala aktivitas yang 

dijalankan dalam kegiatan bisnis dalam bentuk kegiatan 

penciptaan nilai (Value Creating Activities) yang 

memungkinkan siapa pun yang melakukannya bertumbuh 

serta mendayagunakan kemanfaatannya yang dilandasi 

atas kejujuran keadilan, keterbukaan, dan keikhlasan 

sesuai dengan proses yang berprinsip pada akad 

bermuamalah islami. 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.
28

 dalam hal ini, Rasullullah telah 

mengajarkan umatnya untuk bermuamalah dengan 

menjunjung tinggi etika bisnis islam. 

Al-quran menyebutkan banyak ayat yang membahas 

tentang perdagangan surat An-Nisa ayat 29:  

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِاَلَّ ٓ  اَي َُّها الَِّذْيَن ا َمنُ ْوا ََل تَْأُكُلوْ ٓ  ٰ   اَْن َتُكْوَن  ٓ  ا اَْمَواَلُكْم بَ ي ْ
                                                      

28 Rika Paujiah, Ahmad Mulyadi Kosim, and Syarifah Gustiawati, 

‗Pengaruh Bauran Pemasaran Syariah Dan Label Halal Terhadap Keputusan 

Pembelian‘, Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, 2020 

<https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1847>. 
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َو َكاَن ِبُكْم  ٓ  ا اَنْ ُفَسُكْم ٓ  َوََل تَ ْقتُ ُلوْ  ٓ  ِِتَاَرًة َعْن تَ رَاٍض مِّْنُكْم  ِانَّ اللّ 
  َرِحْيًما

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil 

(tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku 

atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah 

Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. An-Nisa [4]: 29) 

Dari defininisi 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. 

 

C. Perilaku Konsumen  

1. Pengertian Perilaku Konsumen 

Fokus dari studi perilaku konsumen terletak pada 

proses pertukaran, secara formal didefinisikan sebagai 

proses yang melibatkan transfer dari sesuatu yang 

berwujud atau tidak berwujud, nyata atau simbolik, antara 

dua atau lebih pelaku sosial. Perilaku konsumen adalah 

sejumlah tindakan-tindakan nyata individu (konsumen) 

yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal 

yang mengarahkan mereka untuk menilai, memilih, 

mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa yang 

diinginkannya. Perilaku konsumen menggambarkan 

bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian dan 

bagaimana mereka menggunakan dan membuang barang 

atau jasa yang dibeli.
29

 

2. Faktor yang mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor 

internal dan eksternal dimana faktor eksternal berasal dari 

kondisi lingkungan, dan faktor internal biasanya berasal 

dari pikiran konsumen. pengaruh eksternal dapat dibagi 

                                                      
29 Elman Syammami, „Pengaruh Kualitas Website, E-Service Quality Dan 

Perceived Reputation Terhadap Minat Beli Melalui Kepercayaan Pada Toko Online 

Zalora Indonesia.‘ 
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menjadi enam sektor yaitu demografi, sosio-ekonomi, 

teknologi dan kebijakan publik, budaya, kelompok 

referensi, dan pemasaran. Sedangkan pengaruh internal 

meliputi berbagai proses psikologis seperti sikap, 

pembelajaran, persepsi, motivasi, citra diri, dan semiotika. 

Menurut Kotler (1996:231), perilaku konsumen 

dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, 

pribadi, dan psikologis, berikut penjelasan masing-masing 

faktor :
30

 

a. Faktor kebudayaan  

Faktor kebudayaan merupakan faktor penentu 

keinginan dan perilaku seseorang yang paling 

mendasar. Sub-budaya (seperti kelompok kebangsaan, 

keagamaan, ras, geografis) dan kelas sosial 

memegang peran penting dalam mempengaruhi faktor 

budaya. 

b. Faktor Sosial  

Faktor sosial terdiri dari kelompok referensi, status, 

dan peranan sosial. Kelompok referensi bagi sesorang 

adalah kelompok-kelompok yang memberikan 

pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap sikap 

dan perilaku seseorang.   

c. Faktor Pribadi  

Keputusan seorang konsumen juga dipengaruhi oleh 

ciri-ciri kepribadiannya, termasuk usia dan daur 

hidupnya, pekerjaannya, kondisi ekonomi, gaya 

hidup, kepribadian dan konsep diri. 

d. Faktor Psikologi 

Pilihan membeli seseorang juga dipengaruhi oleh 

empat faktor psikologis utama yaitu motivasi, 

persepsi, belajar, kepercayaan dan sikap. Seseorang 

yang termotivasi berbuat sesuatu, dipengaruhi oleh 

persepsinya terhadap situasi yang dihadapinya untuk 

melakukan suatu perbuatan. 

3. Perilaku Konsumen dalam Perspektif Islam 

Dalam perspektif Islam, perilaku konsumen berpedoman 

kepada ajaran Islam diantaranya: 

a. Barang harus halal dan baik (halalan thayyibah), 

secara zat dan cara memperolehnya. Sesuai dengan 

surah Al-Baqarah ayat 168: 

                                                      
30 Ibid 
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ِت وَََّل تَ تَِّبُعوْ ٓ  اَي َُّها النَّاُس ُكُلْوا ِمَّا ِِف اَْلَْرِض َحل ًًل طَيًِّبا ٓ  ي   ا ُخطُو 
ِبْيٌ م َلُكْم َعُدو   ٓ  اِنَّو ٓ  الشَّْيط نِ  ُٰ ّٰ  

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang 

halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah 

kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, 

setan itu musuh yang nyata bagimu” (Q.S Al-Baqarah 

[2] :168) 

b. Tidak mengutamakan diri sendiri dan mengabaikan 

orang lain. Seorang muslim diharamkan hidup dalam 

keadaan serba berkelebihan sementara ada tetangga 

yang menderita kelaparan. Seperti dalam Hadits 

Rasulullah : 

“Tidaklah beriman kepadaku orang yang bermalam 

dengan kenyang sementara tetangganya lapar 

padahal ia mengetahui hal itu” (HR Bukhari) 

 

D. Islamic Branding  

1. Pengertian Islamic Branding  

Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol atau 

rancangan atau kombinasi hal-hal tersebut, yang 

dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari 

seseorang atau kelompok penjual dan untuk 

membedakannya dari pesaing (P. Kotler & L.K. Kevin, 

2012).  

Ogilvynoor dalam tulisannya yang berjudul what is 

Islamic branding and why is it significant? Menjelaskan 

Islamic branding adalah sebuah konsep yang relatif baru. 

Praktek branding islam, yaitu merek yang sesuai dengan 

prinsip syariah, yang banyak memunculkan nilai-nilai 

seperti kejujuran, hormat pada akuntabilitas dan 

pemahaman inti dengan prinsip-prinsip syariah 

(Temporal:2011:65). Tujuan dari branding islam yang 

menerapkan empati dengan nilai-nilai syariah adalah 

dalam rangka untuk menarik konsumen muslim, mulai 

dari perilaku dan komunikasi pemasaran yang dilakukan. 

(Ranto:2013) Merek syariah bisa diasosiasikan sebagai 
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bentuk penggunaan nama atau unsur yang berkaitan 

dengan hal-hal islami atau sesuai syariah sebagai sebuah 

identitas produk baik barang maupun jasa.
31

 

Islamic branding sebagai bagian dari sebuah produk 

tidak hanya menggunakan nama Islam sebagai faktor 

untuk menarik konsumen, tetapi juga dalam hal pemilihan 

bahan baku, proses produksi dan lainnya harus 

diperhatikan sehingga trust masyarakat akan akan 

terbentuk yang pada akhirnya akan menimbulkan 

keputusan pembelian. Baker (2010:48) 

Perkembangan Islamic brand atau brand di Indonesia 

terlihat dari kebutuhan akan produk halal yang tidak 

hanya terbuat dari bahan makanan tetapi juga produk lain 

seperti kosmetik. Dengan semakin banyaknya pelaku 

pasar yang menyadari potensi merek Islami di Indonesia, 

semakin banyak merek yang mencoba menerapkan klaim 

halal dan menggunakan model jilbab dalam pesan 

komunikasinya. Tujuan dari Islamic branding adalah 

untuk menerapkan empati pada nilai-nilai Syariah untuk 

menarik konsumen Muslim, dimulai dengan komunikasi 

perilaku dan pemasaran. Sebuah produk dpat menarik 

Konsumen jika mempunyai Merek (Brand).
32

  

Menurut Putri dan Hifni menyebutkan Islamic 

branding adalah manajemen merek pendekatan menganut 

prinsip-prinsip Syariah. Merek Islami menunjukkan yang 

universal nilai-nilai yang berorientasi dengan kebaikan 

manusia dan tidak hanya menjual Islam kepada umat 

Islam.
33

 Selain itu menurut Wilson dan Liu (2011) Islamic 

branding adalah pendekatan branding yang ramah, atau 

sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Islam adalah 

                                                      
31 Baker Ahmad Alserhan, ‗Islamic Branding: A Conceptualization of 

Related Terms‘, Journal of Brand Management, 18.1 (2010), 34–49 

<https://doi.org/10.1057/bm.2010.18>. 
32 Dwi Alvin Hidayati, ‗Analisis Pengaruh Islamic Branding Dan Nilai 

Religiusitas Terhadap Keputusan Konsumen Muslim Dalam Pemilihan Hotel (Studi 
33 Putri Diah Paramita dan Hifni Alifahmi, „Islamic Branding Equity: The 

Effect of Preceived Quality, Corporate Brand Image and Brand Pesonality to Brand 

Loyalty.‘ (POST TRUTH ERA, 2017), pp. 799–780. 



 

 

 

27 

standar ilahi, yang ditafsirkan oleh umat Islam dan 

menyerapnya ke budaya.
34

 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat 

disimpulkan bahwa Islamic branding adalah penggunaan 

merek (brand) yang menunjukkan identitas Islam. 

Pemunculan istilah Islamic branding yang banyak ditemui 

saat ini adalah salah satu upaya segmentasi pasar yang 

dilakukan oleh perusahaan penyedia produk ataupun jasa.  

2. Klasifikasi Islamic Branding 

a. Islamic Brand By Compliance 

yaitu islamic brand harus menunjukkan dan memiliki 

daya tarik yang kuat pada konsumen dengan cara 

patuh dan taat kepada syariah Islam. Brand atau 

merek yang masuk dalam kategori ini adalah 

produknya halal, diproduksi oleh negara muslim, dan 

ditujukan untuk konsumen muslim. Contoh kosmetik 

yang sesuai dengan indikator ini misalnya Safi, 

Wardah, Zoya, Purbasari, Pixy, Emina dan lain 

sebagainya.  

b. Islamic Brand By Origin 

yaitu penggunaan brand tanpa harus menunjukkan 

kehalalan produknya karena produk berasal dari 

negara asal yang sudah dikenal sebagai negara Islam. 

Contoh kosmetik yang sesuai dengan indikator ini 

misalnya lipstik arab, henna arab yang biasanya 

menjadi oleh-oleh haji atau umrah.  

c. Islamic Brand By Customer 

yaitu brand yang berasal dari negara non muslim 

tetapi produknya dinikmati oleh konsumen muslim. 

Brand ini biasanya menyertakan labebl halal pada 

produknya agar dapat menarik konsumen muslim. 

Contoh Kfc, Garnier, Oriflame dan lain sebagainya
35

 

 

                                                      
34 Jonathan A.J. Wilson dan Jonathan Liu, ‗The Challenges of Islamic 

Branding: Navigating Emotions and Halal‘, London :JIMA, 2, no 1 (2011), 33. 
35 Muhammad Nasrullah, ‗ISLAMIC BRANDING, RELIGIUSITAS DAN 

KEPUTUSAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK‘, 13.79 (2015), hal. 79–87. 
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3. Syarat-syarat Islamic Branding  

Syarat kehalalan produk tersebut meliputi: 

a. Tidak mengandung babi dan bahan bahan yang 

berasal dari babi. Tidak mengandung bahan-bahan 

yang diharamkan seperti: bahan yang berasal dari 

organ manusia, darah, dan kotoran-kotoran. 

b. Semua bahan yang berasaldari hewan yang 

disembelih dengan syariat Islam. 

c. Semua tempat penyimpanan tempat penjualan dan 

transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi, 

Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang 

tidak halal lainnya terlebih dahulu dibersihkan dengan 

tata cara yang diatur menurut syariat. 

Sertifikasi halal merupakan jaminan keamanan bagi 

seorang konsumen muslim untuk dapat memilih 

makanan yangbaik baginya dan sesuai dengan aturan 

agama. Produk makanan yang memiliki sertifikasi 

halal adalah produk yang didalam proses 

pengolahannya memenuhi standar dalam keamanan 

dan kebersihannya.
36

 

4. Indikator Islamic Branding 

Islamic Branding sangatlah penting dalam melakukan 

suatu bisnis karena brand inilah yang menjadi ciri khas 

dari suatu perusahaan dalam memasarkan produknya, 

brand menjadi salah satu pemikat konsumen untuk 

membeli suatu produk. Pengukuran variabel Islamic 

branding mengacu pada penelitian yang dilakukan yunus 

tahun 2014, yaitu:
37

 

a. Pentingnya merek, yaitu suatu identitas yang 

mengkomunikasikan suatu janji dari manfaat yang 

                                                      
36 Suddin Lada, Geoffrey Harvey Tanakinjal, and Hanudin Amin, 

‗Predicting Intention to Choose Halal Products Using Theory of Reasoned Action‘, 

April, 2009 <https://doi.org/10.1108/17538390910946276>. 
37 Nor Sara Nadia Muhamad Yunus and others, ‗Muslim‘s Purchase 

Intention towards Non-Muslim‘s Halal Packaged Food Manufacturer‘, Procedia - 

Social and Behavioral Sciences, 130 (2014), 145–54 

<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.018>. 
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diberikan suatu produk. 

b. Keakraban merek, yaitu mencerminkan tingkat 

pengalaman langsung dan tidak langsung konsumen 

dengan merek. 

c. Kepercayaan konsumen, yaitu pengetahuan yang 

dimiliki konsumen tentang suatu objek, atributnya dan 

manfaatnya. 

d. Label halal, yaitu pemberian tanda halal atau bukti 

tertulis sebagai jaminann produk yang halal dengan 

tulisan 

5. Landasan Islamic Branding 

a. Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275 

لَِّذْيَن يَْأُكُلْوَن الرِّب وا ََل يَ ُقْوُمْوَن ِاَلَّ َكَما يَ ُقْوُم الَِّذْي يَ َتَخبَّطُُو الشَّْيط ُن  َٰ
ِلَك بِاَن َُّهْم قَاُلوْ  ٓ  ِمَن اْلَمسِّ  َا اْلبَ ْيُع ِمْثُل الرِّب وآ  ذ  ُو  ٓ  ا اَّنَّ َوَاَحلَّ اللّ 

ى فَ َلو ٖٓ ْوِعظٌَة مِّْن رَّبِّومَ  ٓ  َفَمْن َجاَۤءه  ٓ  اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّب وا َما  ٓ  فَانْ تَ ه 
ِو  ٓ  ٓ  َواَْمرُه ٓ  َسَلفَ  ُب النَّاِر  ٓ  ِاََل اللّ  َك َاْصح  ُىْم  ٓ  َوَمْن َعاَد فَاُول ۤىِٕ

ِلُدْونَ  َها خ   ِفي ْ
―Orang-orang yang memakan riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 

kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu 

karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan 

riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat 

peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka 

apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya 

dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa 

mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, 

mereka kekal di dalamnya” (Q.S Al-Baqarah [2] :275) 

Dalam Al-Quran batas-batas halal dan haram jelas 

disebutkan nabi Muhammad SAW telah memberikan 

pedoman megenai hal yang subhat (yaitu hal yang 

belum diketahui halal dan haramnya karena 

keterbatasan pengetahuan mukhalaf). 
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b. Hadist 

Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim Abu Daud Ibn 

Majah dan Darimi sebagai Berikut:  

"Yang halal jelas. Dan apa yang haram juga 

telah jelas dan diantara kedua ada daerah yang 

meragukan dimana banyak orang tidak tahu. Jadi 

siapapun menjauhkan diri dari itu ia telah 

membebaskan dirinya (dari kesalahan). Dan oarng-

orang yang jatuh ke dalamnya, ia telah jatuh ke 

dalam keadaan haram” 

6. Islamic Branding Terhadap Keputusan Pembelian  

Dalam mengambil keputusan untuk pembelian suatu 

produk atau jasa konsumen mungkin dipengaruhi 

keluarga, budaya, kelas sosial, gaya hidup, iklan, merek, 

kepercayaan dan lain-lain. Menurut Jumani dan Shiddique 

(2012) yang menyatakan bahwa persepsi seorang muslim 

terhadap sebuah merek yang bercirikan Islam sangat 

berpengaruh pada keputusan mereka untuk membeli dan 

mempercayai produk tersebut.
38

 

Sehingga tidak mengherankan jika penggunaan 

islamic branding berpengaruh terhadap keputusan mereka 

pada sebuah produk. Islamic branding sebagai bagian dari 

sebuah produk tidak hanya menggunakan nama Islam 

sebagai faktor untuk menarik konsumen, tetapi juga dalam 

hal pemilihan bahan baku, proses produksi dan lainnya 

harus diperhatikan sehingga trust (kepercayaan) proses 

produksi dan lainnya harus diperhatikan sehingga trust 

(kepercayaan) masyarakat akan terbentuk yang pada 

akhirnya akan menimbulkan loyalitas masyarakat akan 

terbentuk yang pada akhirnya akan menimbulkan 

loyalitas. 

 

 

                                                      
38 Zulfiqar Ali Jumani and Kamran Siddiqui, ‗Bases of Islamic Branding 

in Pakistan: Perceptions or Believes‘, Interdisciplinary Journal of Contemporary 

Research in Business, 3.9 (2012), hal. 840–47. 
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E. Islamic Advertising  

1. Pengertian Islamic Advertising  

Menurut Jefkins, Periklanan merupakan pesan-pesan 

penjualan yang paling persuasive yang diarahkan kepada 

(calon konsumen yang paling potensial atas produk atau 

jasa tertentu dengan biaya yang paling ekonomis.
39

 

Kotler mendefinisikan advertising adalah segala 

bentuk penyajian dan promosi ide, barang atau jasa secara 

non personal yang dilakukan oleh perusahaan sponsor 

tertentu yang memerlukan pembayaran.
40

 

Menurut M. Pambudi dan Ni Ketut (2016) Iklan 

merupakan cara agar sebuah produk dapat dikenal oleh 

khalayak sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap 

dikenalnya suatu produk yang berimbas kepada penjualan. 

Dalam memasarkan, pemasar perlu memperhatikan 

deskripsi mengenai produk atau jasa yang mereka jual 

supaya iklan tersebut dapat sampai pada pikiran 

konsumen. Dengan adanya iklan ini akan berpengaruh 

besar dalam penjualan produk atau jasa ,tanpa adanya 

periklanan tidak mungkin akan adanya pertumbuhan 

penjualan yang signifikan. Periklanan digunakan sebagai 

informasi dan pengingat terhadap suatu produk yang 

mengenai kegunaan maupun hal yang ada dalam suatu 

produk.
41

 Iklan tidak hanya sekedar menyampaikan 

informasi tentang suatu barang atau jasa, tetapi juga 

memiliki sifat mendorong dan membujuk agar konsumen 

menyukai, memilih dan membelinya. 

periklanan Islami diartikan sebagai proses 

penyampaian pesan dan informasi secara tidak langsung 

mengenai suatu produk yang bertujuan untuk 

mempengaruhi konsumen dan dalam penyajiannya 

berlandaskan pada etika periklanan Islami dan kaidah 

                                                      
39 Frank Jefkins, ‗Periklanan‘, 3rd edn (Jakarta: Erlangga, 1997), hal. 5. 
40 Mahmud Machfoed, ‗Komunikasi Pemasaran‘, hal. 139. 
41

 Mohammad Pambudi Ary Wicaksono and Ni ketut Seminari, 
„PENGARUH IKLAN DAN WORD OF MOUTH TERHADAP BRAND 

AWARENESS TRAVELOKA‟, E-Jurnal Manajemen Unud, 5.8 (2016), h.5102–3. 
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Islam. Iklan bisa melalui berbagai media mulai dari media 

televisi,media cetak maupun media sosial.  Dalam jurnal 

zulkifli dkk (2019) menyebutkan melalui media iklan 

televisi Shampoo Sunsilk Hijab Clean and Fresh versi 

kepala dingin hati sejuk dengan menggunakan selebriti 

Laudya Cynthia Bella dan juara Sunsilk Hijab Hunt. Iklan 

shampoo pada media televisi biasanya menghadirkan 

sosok perempuan cantik dengan rambut hitam, lebat, 

panjang, dan berkilau. Berbeda dengan produk Shampoo 

pada umunya dalam iklan Shampoo Sunsilk Hijab Clean 

and Fresh ini justru menghadirkan sosok perempuan yang 

menggunakan Hijab.
42

 

2. Indikator Islamic Advertising  

Indikator pada islamic advertising mengacu pada 

penelitian yang dilakukan Chadeer (2015) yaitu: 

a. Kebenaran dan kejujuran informasi yang disampaikan 

dalam iklan. Perbuatan memberikan informasi yang 

tidak benar dalam suatu iklan adalah salah satu bentuk 

penipuan. Dalam pengertian tersebut terkandung 

prinsip etika dengan tidak memutar-balikkan fakta 

yang terjadi sehingga menyesatkan orang banyak. 

b. Keakuratan informasi tentang produk yang di 

iklankan. Menyampaikan informasi secara tepat 

merupakan landasan pokok untuk tidak 

mengakibatkan masyarakat pembaca, pendengar dan 

pemirsa mengalami kesalahan. Kesalahan yang 

ditimbulkan oleh kesesatan informasi pada media 

massa dapat menimbulkan bahaya dan kerugian yang 

diderita masyarakat banyak. 

c. Penggunaan bahasa dalam iklan. Bahasa yang 

digunakan dalam iklan, menggunakan bahasa yang 

sopan dan baik disajikan dengan bahasa yang bisa 

dipahami. 

 

 

                                                      
42 Zulkifli, et al. ,Pengaruh…., h 61. 
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d. Tidak membandingkan dengan produk lain. Berarti 

tidak berupaya untuk menjauhkan produk pesaing 

dengan cara yang dilarang. Contohnya adalah dengan 

menyebarkan iklan yang tidak terbukti kebenarannya. 

e. Daya Tarik bintang iklan. Pendukung iklan atau juga 

yang dikenal sebagai bintang iklan yang mendukung 

produk yang di iklankan, pendekatan yang digunakan 

untuk menarik perhatian konsumen dan 

mempengaruhi perasaan mereka terhadap suatu 

produk. 

f. Dalam iklan pemeran Wanita menggunakan pakaian 

yang sopan dan tertutup. Pakaian sopan pakaian yang 

menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan, 

Pakaian muslimah juga salah satu identitas dari 

seorang muslimah juga dengan sya‘at-syari‘at yang 

telah ditetapkan. 

3. Landasan Islamic Advertising 

a. Al-Quran 

Ali-Imran ayat 77 tentang pelarangan promosi yang 

tidak sesuai  dengn kualifikasi barang, yaitu: 

 

َك ََل َخًَلَق ََلُْم ِِف  ِو َواَْْيَاِِنِْم ََثًَنا قَِلْيًًل اُول ۤىِٕ ِانَّ الَِّذْيَن َيْشتَ ُرْوَن بَِعْهِد اللّ 
ْيِهْم  ُو َوََل يَ ْنظُُر اِلَْيِهْم يَ ْوَم اْلِقي َمِة َوََل يُ زَكِّ َوََلُْم  ٓ  اَْل ِخَرِة َوََل يَُكلُِّمُهُم اللّ 

 َعَذاٌب اَلِْيمٌ 

“Sesungguhnya orang-orang yang 

memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah 

mereka dengan harga murah, mereka itu tidak 

memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan 

menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka 

pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan 

mereka. Bagi mereka azab yang pedih” (Q.S. Ali 

Imran [3]: 77) 

 

 



 

 

 

34 

b. Hadist 

Diriwayatkan oleh Abu Qotadah Al Anshori, Nabi 

shallallahu ‗alaihi wa sallam Bersabda: 

 

 ِإيَّاُكْم وََكثْ َرَة اْْلَِلِف ِِف اْلبَ ْيِع فَِإنَُّو يُ نَ فُِّق ُُثَّ َْيَْحقُ 
“Hati-hatilah dengan banyak bersumpah dalam 

menjual dagangan karena ia memang melariskan 

dagangan, namun malah menghapuskan 

keberkahan” 

Promosi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW lebih 

mengutamakan pada hubungan dengan pelanggan, 

meliputi penampilan yang menawan, membangun 

hubungan niaga, mengutamakan keberkahan, 

memahami pelanggan, mendapatkan kepercayaan, 

pelayanan yang baik, menjalin hubungan yang 

bersifat pribadi, tanggap terhadap masalah, integritas, 

menciptakan perasaan satu komunitas dan 

menawarkan pilihan.
43

 

Landasan etika bisnis yang harus diperhatikan dalam 

periklanan adalah prinsip kesatuan, pertanggung 

jawaban dan  kehendak bebas, kebajikan dan 

kebenaran. Dalam proses membuat dan menyebarkan 

suatu informasi iklan harus terdapat nilai keyakinan 

bahwa tidak ada satu aktivitaspun yang lepas dari 

pengawasan Allah SWT. 

Etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma 

dimana para pelaku bisnis harus komit padanya 

dalam bertransaksi, berprilaku dan berelasi guna 

mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. 

Etika dalam Al-Quran belum memperlihatkan sebagai 

suatu struktur yang berdiri sendiri dan terpisah dari 

struktur lainnya, sebagaimana terpahami dari ilmu 

                                                      
43 Suyanto, ‗Strategi Promosi Nabi SAW‘, 2008 

<https://msuyanto.com/baru/?p=663>. 
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akhlaq.
44

 

Jadi iklan islami adalah bentuk komunikasi tidak 

langsung yang didasari pada informasi mengenai 

suatu produk yang bertujuan untuk mempengaruhi 

konsumen dan dalam penyajianya berlandaskan pada 

etika periklanan islami. 

4. Hubungan Islamic Advertising Terhadap Keputusan 

Pembelian 

Konsep periklanan dalam ekonomi Islam 

berlandaskan pada prinsip tauhid, khilafah, dan akhlaq, 

sebagaimana dalam bangunan ekonomi islam. Di samping 

itu, juga harus berlandaskan pada prinsip 

kejujuran/shiddiq dan amanah, sebagaimana dicontohkan 

oleh Nabi Yusuf as yang diceritakan di dalam Al Quran. 

Prinsip shiddiq dan amanah ini juga merupakan bagian 

dari norma-norma yang ada di dalam sirkulasi Islami. 

Selama empat prinsip ini dipatuhi, maka sebuah 

periklanan dapat dikategorikan sebagai periklanan Islami. 

Kepercayaan khalayak terhadap iklan pada gilirannya 

akan meningkatkan keputusan pembelian terhadap 

pembuat iklan tersebut, maka kredibilitas profesi pembuat 

iklan akan meningkat pula.
45

 

Islamic Advertising termasuk kedalam faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen mengenai 

kepercayaan. Kepercayaan adalah perasaan aman yang 

dimiliki konsumen akibat dari tindakan dan interaksinya 

seseorang, yang berdasarkan persepsi bahwa kepercayaan 

tersebut dapat diandalkan dan dipertanggung jawabkan 

atas kepentingan dan kenyamanan dari konsumen. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa kepercayaan adalah kemauan 

konsumen mempercayai dan merasa aman pada suatu 

iklan dengan segala resikonya. 

                                                      
44 Mabarroh Azizah, ‗Etika Perilaku Periklanan Dalam Bisnis Islam‘, JESI 

(Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 3.1 (2016), 37 

<https://doi.org/10.21927/jesi.2013.3(1).37-48>. 
45 Rangkuti Freddy, ‗Creating Effective Marketing Plan‘ (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2008). 
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F. Keputusan Pembelian 

1. Pengertian Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler keputusan pembelian konsumen yaitu 

keputusan akhir perorangan dan rumah tangga yang 

membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. 

Keputusan pembelian menurut pendapat Nugroho ialah 

proses pengintegrasian yang mengkombinasikan sikap 

pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku 

alternatif dan memilih salah satu diantaranya perilaku 

alternatif tersebut.
46

  

Kemudian Keputusan pembelian merupakan salah 

satu bagian dari perilaku konsumen. Perilaku konsumen 

merupakan tindakan yang secara langsung terlibat dalam 

usaha memperoleh, menentukan produk dan jasa, 

termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului 

dan mengikuti tindakan tersebut. Menurut Assauri 

keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen 

dipengaruhi pula oleh kebiasaan.
47

 Dalam kebiasaan 

pembelian mencakup kapan waktunya pembelian 

dilakukan, dalam jumlah berapa pembelian tersebut 

dilaksanakan, dan dimana pembelian tersebut dilakukan. 

2. Proses Keputusan Pembelian 

Merupakan proses yang dilalui oleh individu sebelum 

mencapai keputusan pembelian. Seperti merencakan dan 

memutuskan sesuatu yang akan dibeli.  

 Gambar 2.1  

Proses Keputusan Pembelian 

 

                                                      
46 Nugroho J Setiadi, ‗PERILAKU KONSUMEN‘ (JAKARTA: 

KENCANA, 2003), hal. 38. 
47 Assauri Sofjan, „Manajemen Pemasaran‟, in Rajawali Pers (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2015), hal. 139. 
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Berikut penjelasan dari gambar di atas: 

a. Problem reginition (mengenali masalah)  

Maknanya adalah pengenalan kebutuhan oleh 

konsumen, kebutuhan apa yang diperlukan sehingga 

timbul stimulus yang memicu munculnya kebutuhan 

(internal) seperti lapar dan haus. Sedangkan eksternal 

misalnya keinginan untuk membeli produk elektronik 

gadget yang melaui iklan-iklan di pingggir jalan 

mengakibatkan terangsang ingin membelinya.  

b. Information search (pencarian informasi) 

Pada tahap ini konsumen mencari lebih dalam lagi 

tentang informasi yang lebih lanjut baik yang terdapat 

pada lingkungan maupun disimpan dalam ingatan.  

c. Evaluation of alternative (evaluasi alternatif)  

Konsumen mulai memasuki tahapan keputusan untuk 

membeli dan akan mengevaluasi sekumpulan 

penilaian pilihan alternatif menggunakan informasi 

yang telah didapatkan. 

d. Purchase decision (keputusan pembelian)  

Konsumen pada tahapan yaitu pengambilan   

keputusan pembelian ini akan benar-benar membeli 

sebuah produk yang telah ditawarkan.  

e. Post-punchase behaviior (perilaku pasca pembelian)  

Kepuasan yang diperoleh oleh konsumen terhadap 

produk yang telah dibeli berpengaruh terhadap 

perilaku pembelian selanjutnya. Ketika konsumen 

puas atas produk yang telah di belinya kemungkinan 

besar akan mengulanginya lagi untuk membeli produk 

tersebut. Sebaliknya jika konsumen merasa tidak puas 

kemungkinan akan menyebarkan informasi buruk 

kepada orang lain sehingga penting bagi perusahaan 

semaksimal mungkin memberi pelayanan yang 

terbaik terhadap konsumen agar konsumen merasa 

puas dan apa yang diharapkan tercapai.
48

 

                                                      
48 Philip dan Gary Amstrong Kotler, „Prinsip-Prinsip Pemasaran‘, 12th 

edn (Jakarta: Erlangga, 2006). 
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3. Yang mempengaruhi keputusan pembelian 

Suatu proses keputusan pembelian di lihat dari 

peranan dalam pembelian dan keputusan untuk membeli. 

Bukan hanya sekedar untuk memahami berbagai faktor 

yang mempengaruhi pembeli. Bilson Simamora 

berpendapat bahwa ada peran yang mempengaruhi 

keputusan pembelian.
49

 

a. Pemrakarsa 

Yakni individu yang pertama kali yang menyarankan 

membeli produk atau jasa tertentu terhadap calon 

pembeli. 

b. Pemberi  

Pengaruh individu yang bertugas sebagai pemberi 

pandangan terhadap barang pada konsumen dalam 

pengambilan keputusan pembelian mengakibatkan 

konsumen percaya barang tersebut dan tertarik untuk 

membelinya.  

c. Pengambil  

Keputusan Individu yang sangat menentukan sebagian 

atau keseluruhan keputusan pembelian, apa yang akan 

di beli, kapan membeli, bagaimana cara membeli dan 

dimana akan membeli barang tersebut. 

d. Pembeli 

Individu yang melakukan pembelian secara nyata. 

e. Pemakai 

Individu yang menggunakan atau mengkonsumsi 

barang atau jasa. Pengambilan keputusan merupakan 

suatu kegiatan yang dilakukan secara langsung dan 

terlibat dalam mendapatkan maupun menggunakan 

produk yang ditawarkan. Secara garis besar terdapat 

lima langkah dalam proses keputusan pembelian.
50

 

 

 

                                                      
49 Bilson Simamora, ‗Panduan Riset Perilaku Konsumen‟, in Gramedia 

Pustaka Utama (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 15. 
50 Muhammad Islamil Yustanto, „Menggagas Bisnis Isami‟ (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2002), hal. 169. 
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4. Keputusan Pembelian dalam Pandangan Islam 

 Dalam Islam, proses pengambilan keputusan 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: 

 ٓ  ا اَْن ُتِصْيبُ ْوا قَ ْوًمآ  بَِنَبٍا فَ َتبَ ي َّنُ وْ  ٓ  ْم فَاِسقٌ ا ِاْن َجاۤءَكُ ٓ  اَي َُّها الَِّذْيَن ا َمنُ وْ ٓ  ٰ  ي
 ِِبََهاَلٍة فَ ُتْصِبُحْوا َعل ى َما فَ َعْلُتْم ن ِدِمْيَ 

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang 

yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka 

telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan 

suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang 

akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu”(Q.S. Al 

Hujurat [49]: 6) 

Dari 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. 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.  

Sebelum memutuskan untuk membeli atau 

menggunakan suatu produk hendaknya konsumen 

mengetahui terlebih dahulu kebutuhan dan atau masalah 

yang dihadapinya. Sehingga paham produk seperti apa 
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yang dapat menyelesaikan kebutuhan tersebut. 

Selanjutnya adalah hendaknya terlebih dahulu konsumen 

mencari informasi apakah produk tersebut baik atau tidak, 

bahan yang terkandung alami atau justru dapat 

membahayakan kulit serta apakah produk tersebut halal 

atau tidak untuk dikonsumsi. Hal inilah yang menjadi 

alasan betapa pentingnya mencari informasi terkait suatu 

informasi atau berita yang datang. 

 

G. Kerangka Berfikir 

Uma Sukaran menjelaskan bahwa kerangka berpikir 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasikan sebagai masalah yang penting.
51

 Dalam 

penelitian ini penulis memiliki dua variabel independen atau 

bebas yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahan tau timbulnya variabel 

dependen (terikat) dan memiliki satu variabel dependen atau 

terikat yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah Islamic branding dan 

Islamic advertising sedangkan variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah keputusan pembelian. Berikut ini adalah 

gambarakn mengenai kerangka pemikiran peneliti: 

  

                                                      
51 Sugiyono, ‗Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)‘, in Alfabeta 

(Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 93. 
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 Keterangan :    : Secara Parsial 

       : Secara Simultan 

 

Gambar 2.2  

Kerangka Berfikir 

Sumber: Data diolah oleh Penulis, (2021) 

 

H. Pengajuan Hipotesis 

Menurut pendapat Sugiyono ―Hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Karena 

sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan 

kebenarannya melalui data empirik yang terkumpul‖
52

 

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 Islamic Branding Terhadap Keputusan 

Pembelian 

 Menurut Faizah dan Masreviastuti (2018) Islamic 

branding adalah merek produk memiliki nilai positif pada 

kepercayaan konsumen dalam membeli dan mengkonsumsi 

makanan berlabel halal. Konsumen muslim harus selektif 

                                                      
52 Sugiono, ‗Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D‘, in Alfabeta 

(Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 21. 
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dalam memilih produk untuk dikonsumsi, Islamic 

Branding merupakan salah satu factor untuk 

mempengaruhi Keputusan pembelian konsumen. 

 Menurut Nurul Luthfiani Pamungkas Dkk (2021) 

Dengan menggunakan identitas Islam ini menjadi ciri khas 

bagi produk tertentu. Dalam ajaran agama Islam, kehalalan 

suatu produk perlu dipertimbangkan karena sebelum 

mengkonsumsi suatu produk hendaknya produk tersebut 

terjamin kehalalannya.
53

 Dari beberapa penjelasan di atas 

maka hipotesis yang diajukan adalah: 

H1 : Islamic Branding berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. 

2. Pengaruh Islamic Advertising terhadap keputusan 

Pembelian. 

Menurut Zulkifli Dkk,. (2019) iklan islami adalah 

bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari pada 

informasi mengenai suatu produk yang bertujuan untuk 

mempengaruhi konsumen dan dalam penyajiannya 

berlandaskan pada etika periklanan Islami. banyak produk 

dihasilkan namun tidak cocok untuk konsumen itu sendiri 

Fakta di lapangan telah banyak kasus dimana konsumen 

menderita kerugian karena menggunakan produk. Iklan 

yang jujur tidak menjerumuskan dan tidak mendatangkan 

kerugian konsumen sangat dibutuhkan.
54

 

Menurut Saifudin (2019) iklan islami sebagai pesan 

komunikasi yang memiliki konten nilai-nilai keislaman 

yang disebarluaskan kepada calon konsumen untuk 

memperkenalkan dan menawarkan suatu produk, jasa atau 

gagasan.
55

 Dari beberapa penjelasan di atas maka hipotesis 

yang diajukan adalah: 

                                                      
53 Nurul Luthfiani Pamungkas and Retno Triwoelandari, „Pengaruh Islamic 

Branding , Celebrity Endorser , Dan Pengetahuan Produk Terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen Kosmetik Wardah‟, 4.2 (2021), 100–114. 
54 Zulkifli and others. 
55 Jurnal Bisnis and Manajemen Islam P-issn, ‗Pengaruh Iklan Islami 

Terhadap Minat Beli Calon Konsumen Matahari Dept . Store Di Jawa Tengah‘, 7.2 

(2019), 143–60. 
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H2 : Islamic Advertising berpengaruh terhadap keputusan 

Pembelian. 

3. Islamic Branding dan Islamic Advertising secara 

Simultan berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian 

Menurut Baker (2010) mengatakan bahwa Islamic 

branding dapat diartikan sebagai penggunaan nama-nama 

berkaitan dengan islam atau menunjukkan identitas/value 

kepastian halalnya sebuah produk. 

Iklan islami atau Islamic advertising bentuk 

komunikasi tidak langsung yang didasari pada informasi 

mengenai suatu produk yang bertujuan untuk 

mempengaruhi konsumen dan dalam penyajiannya 

berlandaskan pada etika periklanan Islami. 

Terkait dengan dasar teori tersebut, hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Sri Indah Lestari (2020) yang berjudul 

pengaruh Islamic Branding dan Islamic Advertising 

terhadap keputusan pembelian produk shampo sunsilk 

hijab pada masyarakat kota Pekanbaru menyimpulkan 

bahwa variabel Islamic Branding, dan Islamic Advertising 

memiliki pengaruh secara simultan terhadap Keputusan 

Pembelian.
56

 

H3 : Islamic Branding, dan Islamic Advertising secara 

simultan berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian. 

  

                                                      
56 Sri Indah Lestari, ‗PENGARUH ISLAMIC BRANDING DAN ISLAMIC 

ADVERTISINGTERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK SHAMPO 

SUNSILK HIJAB PADA MASYA‘, 2020. 
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