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ABSTRAK
Di era modern seperti sekarang ini, media sosial Instagram
merupakan salah satu media yang sering digunakan dalam aktivitas
kegiatan promosi melalui internet. Pengenalan produk melalui media
sosial Instagram merupakan sumber informasi yang dapat menarik
minat berkunjung pada konsumen.
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Apakah media
sosial Instagram @lampuung berpengaruh terhadap minat berkunjung
followers ke suatau destinasi?. Serta penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui apakah media sosial Instagram @lampuung berpengaruh
terhadap minat berkunjung followers ke suatu destinasi.
Penelitian ini menggunakan metodologi dan pendekatan
kuantitatif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer yang mana data tersebut diperoleh melalui bantuan instrumen
penelitian yang berupa kuesioner. Populasi dalam penelitian ini yaitu
seluruh followers dari media sosial Instagram @lampuung yaitu
sebanyak 449.000 dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini
sebesar 100 responden. Proses analisis data menggunakan analisis
regresi linier sederhana, uji t dan koefisien determinasi dengan Media
Sosial sebagai variabel independen (X) dan Minat Berkunjung sebagai
variabel dependen (Y).
Hasil perhitungan dalam penelitian ini menggunakan SPSS 25
dan menguji hipotesis dengan taraf signifikansi sebesar 5% yang
menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji parsial (Uji t), variabel
Media Sosial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Minat
Berkunjung. Hal ini dapat dilihat dari signifikansi Media Sosial yaitu
sebesar 0,000 < 0,005 dan juga dapat dilihat dari thitung sebesar 8,132 >
1,984. Kemudian, hasil penelitian dalam perspektif ekonomi Islam
menunjukkan bahwa telah sesuai dengan syariat-syariat Islam yang
mana sesuai dengan variabel yang ada pada penelitian ini.
Kata Kunci : Media Sosial, Minat Berkunjung
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ABSTRACT
In the modern era like today, Instagram social media is one of
the media that is often used in promotional activities through the
internet. Product introduction through social media Instagram is a
source of information that can attract consumers to visit.
The formulation of the problem in this study is whether
Instagram @lampuung social media has an effect on followers'
interest in visiting a destination?. And this study aims to find out
whether Instagram @lampuung social media has an effect on
followers' interest in visiting a destination.
This study uses a quantitative approach and methodology, 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 a
questionnaire. The population in this study were all followers of the
Instagram @lampuung social media as many as 449,000 and the
sample used in this study was 100 respondents. The data analysis
process uses simple linear regression analysis, t test and coefficient of
determination with Social Media as the independent variable (X) and
Visiting Interests as the dependent variable (Y).
The results of the calculations in this study use SPSS 25 and
test the hypothesis with a significance level of 5% which indicates that
based on the results of the partial test (t test), Social Media variables
have a positive and significant effect on visiting interest. This can be
seen from the significance of Social Media, which is 0.000 < 0.005
and can also be seen from the tcount of 8.132 > 1.984. Then, the
results of the research in the perspective of Islamic economics show
that it is in accordance with Islamic sharia which is in accordance
with the variables in this study.
Keywords: Social Media, Interest in Visiting
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MOTTO

ّ ٰ ٰيٰٓاَيُّهَا الَّ ِر ْينَ ٰا َمنُىا اتَّقُىا
ّللاَ َوقُىْ لُىْ ا قَىْ اًل َس ِد ْيداا
“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah
dan ucapkanlah perkataan yang benar”.
(Q.S Al-Ahzab : 70)

ت ال َّرسُىْ ِل
َ َاج ْيتُ ْم فَ ََل تَتَن
َ ٰيٰٓاَيُّهَا الَّ ِر ْينَ ٰا َمنُ ْٰٓىا اِ َذا تَن
ِ َْصي
ِ ان َو َمع
ِ ْ َِاجىْ ا ب
ِ اًل ْث ِم َو ْال ُع ْد َو
ّ ٰ َاجىْ ا بِ ْالبِرِّ َوالتَّ ْق ٰى ۗي َواتَّقُىا
ْٰٓ ّللاَ الَّ ِر
َي اِلَ ْي ِه تُحْ َشرُوْ ن
َ َوتَن
”Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu mengadakan
pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan
dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah
tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada
Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan kembali”.
(Q.S Al-Mujadalah : 9)
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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 terhadap arti
dan makna dari istilah-istilah yang ada pada judul penelitian
ini. Dengan adanya penegasan arti dan makna yang ada
dijudul penelitian ini diharapkan tidak akan terjadi
kesalahpahaman 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 MEDIA SOSIAL
INSTAGRAM @LAMPUUNG TERHADAP MINAT
BERKUNJUNG FOLLOWERS KE SUATU DESTINASI
(SURVEI PADA FOLLOWERS AKUN INSTAGRAM
@LAMPUUNG)”. Adapun penjelasan judul tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Pengaruh
Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari
sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak,
kepercayaan atau perbuatan seseorang.
2. Media sosial
Media sosial adalah sebuah media online, yang para
penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi,
dan menciptakan isi yang meliputi blog, jejaring sosial,
wiki, forum dan yang berhubungan dengan dunia virtual.1
3. Instagram
Instagram merupakan situs jejaring sosial yang
memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan
mengundang teman atau kolega yang memiliki akses
untuk mengunjungi profil mereka.2
1

Muhammad Miftakhur Rizky, Muhammad Miftakhur Rizky, and Tutut
Nofita Sari, „The Influence of Instagram Social Media Against Traveling Interest‟,
Proceedings of The ICECRS, 8 (2020), hlm 3.
2
Ibid.

1

2
4. Minat Berkunjung
Minat berkunjung dapat didefinisikan sebagai
perilaku calon pengunjung terhadap suatu destinasi
tertentu dan kesediaan mereka untuk mengunjungi
destinasi tersebut dalam waktu dekat.3
5. Followers
Followers adalah pengikut, dari pengguna Instagram
satu agar mengikuti atau berteman dengan pengguna lain
yang menggunakan Instagram.4
6. Destinasi
Destinasi merupakan suatu tempat yang dikunjungi
dengan waktu yang signifikan selama perjalanan seorang
dibandingkan dengan tempat lain yang dilalui selama
perjalanan (misalnya daerah transit). 5
B. Latar Belakang Masalah
Perkembangan teknologi komunikasi masa kini telah
menyuguhkan media komunikasi yang semakin variatif.
Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia
terhadap informasi akan semakin meningkat dan hal ini
didukung oleh perkembangan teknologi. Dengan adanya
kemajuan teknologi komunikasi maka memudahkan seluruh
masyarakat dunia untuk mengetahui informasi yang tidak
terbatas, jarak, ruang dan waktu. Bahkan orang dapat
berkomunikasi dengan siapa saja di berbagai tempat di dunia,
hanya dengan memanfaatkan seperangkat komputer ataupun
gawai yang tersambung ke internet.
Seperti teknologi komunikasi baru lainnya, internet
membentuk kembali pola komunikasi dan interaksi sosial,
karena pengenalan metode komunikasi yang baru akan selalu
memodifikasi bagaimana orang menerima pesan. Sebuah
3
Ratina Handayani, Roy F. Runtuwene, and Sofia A.P. Sambul, „Pengaruh
Konten Instagram Dan Electronic Word of Mouth (e-WOM) @indtravel Terhadap
Minat Berkunjung Ke Destinasi Wisata Di Indonesia (Survey Pada Followers
Mancanegara @indtravel)‟, Jurnal Administrasi Bisnis, 6.2 (2018), 34–40.
4
Ibid, hlm 5.
5
M Zaky Mubarak Lubis, „Prospek Destinasi Wisata Halal Berbasis Ovop (
One Village One Product)‟, Jurnal Kajian Ekonomi Islam, 3.1 (2018), hlm 4.

3
aspek yang terbilang baru di dunia internet adalah media
sosial.6 Media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari
teknologi-teknologi perkembangan web baru berbasis internet,
yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi,
berpartisipasi, saling membagi dan membentuk sebuah
jaringan secara online, sehingga dapat menyebarluaskan
konten mereka sendiri.7 Pada saat ini media sosial bisa
dimanfaatkan lebih jauh, tidak hanya untuk memberi kabar
tentang keberadaan saja, melainkan sebagai sarana pengganti
kehidupan di dunia maya seperti mengirim pesan,
berkomentar terhadap pesan orang lain, menjalin pertemanan
lebih banyak, mencari pasangan, berkirim foto dan sebagai
ruang untuk bertukar pendapat.8 Sebagaimana firman Allah
SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 10, yaitu sebagai berikut:

ِ َاِمَّنَا الْمؤِمن و َن اِخوةٌ فَا
ْࣖي اَ َخ َويْ ُك ْم َواتم ُقوا ال ّٰلّوَ لَ َعلم ُك ْم تُْر ََحُْو َن
َ ْ َصل ُح ْوا ب
ْ َ ْ ُْ ُْ

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena
itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih)
dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.
(QS. Al-Hujurat. 49:10).
Ayat diatas bermaksud melalui laman media sosial
seperti ini, kita bisa mendapatkan banyak teman atau kontak
tanpa disadari sesuai dengan tingkat frekuensi kita dalam
menggunakannya. Dan juga menjaga silaturahim antara satu
teman dengan yang lain adalah amalan yang terpuji dan
bahkan mendapatkan keberkahan.9
Industri pariwisata saat ini terus berkembang,
kemudahan akses dalam menyebarkan informasi membuat
semakin terbuka nya gerbang menuju objek atau tempat
wisata baru. Pergeseran trend di kaum millenial pun terjadi,
6

Fakhris Arbi and Sulih Indra Dewi, „Pengaruh Media Sosial Instagram
Terhadap Minat Fotografi Pada Komunitas Fotografi Kamera Indonesia Malang‟,
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 6.2 (2019), hlm 2.
7
Rizky and Sari, Op.Cit, hlm 2.
8
Ibid, hlm 2.
9
Lukman hakeem Frank Wilkins, Prahathesh Batumalai, and Kamarul Azmi
Jasmi, „Media Sosial Dan Dampak Menurut Islam‟, Prosiding Seminar Sains
Teknologi Dan Manusia 2019, 8.2014 (2019), hlm 2.
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jika dahulu mereka menghabiskan uang mereka untuk
bergaya, saat ini konsumsi terbanyak dari mereka dihabiskan
untuk liburan. Sehingga mengunjungi objek wisata terbaru
yang disajikan dalam bentuk foto menjadi hal yang paling
mereka cari.
Pada era globalisasi seperti sekarang ini perilaku
konsumen mulai bergeser. Di dalam mengambil keputusan,
seseorang selalu mencari informasi terlebih dahulu dalam
media sosial melalui rekomendasi yang ditinggalkan oleh
konsumen sebelumnya. Begitu pula pada keputusan dalam
melakukan perjalanan wisata, berkunjung ke suatu kota
dengan melihat rekomendasi yang diberikan oleh para
traveller sebelumnya melalui foto di media sosial atau cerita
perjalanan mereka di dalam blog pribadinya. Salah satu situs
media sosial yang paling banyak digunakan untuk
mengumpulkan informasi rekomendasi tempat wisata adalah
Instagram. Melalui kekuatan foto, media sosial Instagram
menarik perhatian traveller untuk berkunjung ke kota-kota
dengan suguhan yang menarik. Artinya kehadiran Instagram
akan sangat efektif untuk mempromosikan sebuah destinasi
wisata bagi para traveller.10
Semakin berkembangnya Instagram di masyarakat,
banyak ragam cara yang dilakukan masyarakat dalam
menggunakan Instagram seperti tempat untuk berbagi
pengalaman, tempat mengekspresikan diri, sebagai media
informasi suatu komunitas ataupun sebagai media bisnis.
Brand Development Lead Instagram APAC Paul Webster
mengungkapkan, bahwa sejak diluncurkan pada tahun 2010
aplikasi Instagram telah memiliki 400 juta lebih pengguna
aktif dari seluruh dunia. Indonesia sendiri adalah salah satu
negara dengan jumlah pengguna Instagram sebanyak 89%
yang berusia 18-44 tahun, dan mengakses instagram

10

Maya Retnasary, Sri Dewi, Diny Fitriawati, Reddy Anggara, „Pengelolaan
Media Sosial Sebagai Strategi Digital Marketing Pariwisata‟, Jurnal Kajian
Pariwisata, Vol 1, 1 September 2019, hlm 77.
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setidaknya seminggu sekali. Usia pengguna Instagram di
Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1.1
Rentang Usia Pengguna Media Sosial Instagram Tahun
2021
Rentang Usia
Jumlah
18-24 Tahun
25-34 Tahun
35-44 Tahun

59 %
30 %
11 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, rentang usia
pengguna Instagram tertinggi diduduki oleh usia 18-24 tahun
yaitu sejumlah 59%, kemudian disusul dengan usia 25-34
tahun yang berjumlah 30%, dan yang terakhir yaitu usia 34-44
tahun yaitu sebesar 11%.
Media sosial Instagram tidak jauh berbeda dengan
media sosial lainnya seperti Facebook, Twitter ataupun Path,
yang membedakannya adalah Instagram lebih berfokus pada
foto maupun video dalam isi penyampaiannya dan diikuti
dengan pesan yang diberikan pada saat mengunggah foto atau
video tersebut. Hal inilah yang membuat orang tertarik untuk
menggunakan media sosial ini. Semakin berkembangnya
media Instagram pada masyarakat, bermacam juga karakter
masyarakat pengguna media sosial ini, selain sebagai
pengguna pribadi ada juga yang memanfaatkan media sosial
ini sebagai media untuk mengekspresikan diri ataupun sebagai
media bisnis.
Peran media digital sudah banyak digunakan untuk
mempromosikan sebuah wilayah. Beberapa penelitian
terdahulu menjelaskan bahwa besarnya pengaruh media
digital dan strategi bauran komunikasi pemasaran digunakan
untuk mempromosikan destinasi wisata layaknya sebuah
produk yang perlu dipromosikan agar mendapat perhatian dari
wisatawan dan tertarik untuk datang berkunjung. Seperti
penelitian terdahulu banyak yang menggunakan strategi
bauran pemasaran tetapi lebih banyak mengupas strategi
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bauran promosi. Ketika kita memasuki era digital informasi
seperti saat ini, yang memiliki peran penting dalam
mempengaruhi masyarakat yaitu ada pada konten. Di dalam
komunikasi, konten pemasaran terletak pada konten
pemasaran melalui media sosial.
Permasalahannya
promosi
wisata
belum
memfokuskan pada produksi konten yang dapat menarik
minat konsumen. Konten dalam media digital bisa berbentuk
foto sebagai bahasa non verbal, dan caption sebagai bahasa
verbal. Beberapa akun promosi pariwisata saat ini banyak
yang berfokus pada foto. Sehingga banyak destinasi wisata
yang memfokuskan foto yang menarik wisatawan. Tentunya
foto yang dapat memikat minat wisatawan untuk datang
bukanlah foto yang hanya menarik ditampilkan, tetapi harus
didukung oleh berbagai informasi ataupun kesiapan akses dan
juga fasilitas yang ada. Bagi wisatawan domestik atau dalam
negeri tentunya akses informasi bisa lebih mudah untuk
mendapatkannya, bahkan informasi yang didapat dari
rekomendasi kerabat atau teman kita bisa dijadikan sebagai
referensi. Tetapi tidak untuk wisatawan mancanegara yang
terbiasa mengakses informasi dari situs atau halaman yang
resmi, maka tentunya diperlukan lagi pengelolaan media
digital secara serius.11
Akun Instaram para traveller sangat sering
mengunggah foto saat mereka mengunjungi kawasan
destinasi. Followers dari akun para traveller tersebut akan
memberikan tanggapan diunggahan tersebut dalam bentuk
komentar ataupun tanda suka dan tak jarang mereka juga akan
membagikan foto yang diunggah tersebut ke media sosial
yang lain. Unggahan tersebut akan memberikan respon
terhadap organism. Objek dari teori ini yaitu manusia,
meliputi komponen-komponen sikap, opini, perilaku, kognisi,
efeksi dan konasi. Asumsi dari teori ini yaitu media sosial
Instagram dapat memberikan efek yang terarah, segera dan
langsung terhadap komunikasi. Pada teori ini menjelaskan
11

Ibid.
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bahwa komunikasi merupakan aksi reaksi. Disimpulkan
bahwa kata-kata, verbal, isyarat non verbal, simbol-simbol
tertentu yang akan merangsang orang lain sehingga
memberikan respon tertentu. Respon tersebut dapat
memunculkan timbulnya minat beli ataupun minat
berkunjung.
Menurut Philip Kotler (2006) dalam Marketing for
Hospitality and Tourism mengasumsikan bahwa minat
pembelian pada konsumen dapat disamakan dengan minat
berkunjung pada wisatawan.12 Minat beli konsumen adalah
sesuatu yang timbul setelah menerima rangsangan dari produk
yang dilihatnya, dari sana timbul ketertarikan untuk mencoba
produk tersebut sampai pada akhirnya timbul keinginan untuk
membeli agar dapat memilikinya. Terdapat dua faktor
eksternal yang mepengaruhi minat beli seseorang. Pertama,
sikap orang lain dalam hal ini sikap orang lain yang
berpengaruh pada minat beli tergantung pada dua hal, yaitu
besarnya pengaruh sikap negatif seseorang terhadap alternatif
yang diminati oleh konsumen, serta motivasi konsumen untuk
terpengaruh dengan orang lain yang berhubungan dengan
minat pembeliannya. Kedua, situasi yang tidak langsung dapat
merubah minat beli konsumen. Konsumen atau wisatawan
dalam memutuskan untuk berkunjung memiliki berbagai
pertimbangan seperti halnya sebelum melakukan pembelian.
Dalam proses untuk memilih, terdapat satu aspek dimana
calon konsumen atau wisatawan dapat menentukan seperti apa
tujuan dari pilihan yang ada dipikiran konsumen atau
wisatawan tersebut. Dorongan yang kuat dan memotivasi
untuk memilih sebagai suatu tindakan inilah yang kemudian
disebut dengan minat.13

12

Philip Kotler, “Marketing For Hospitality and Tourism” Upper Saddle
River, NJ: Pearson Prentice Hall. 2006.
13
Sakinah Adinda, Edriana Pangestuti, “Pengaruh Media Sosial
@exploremalang Terhadap Minat Berkunjung Followers Ke Suatu Destinasi (Survei
Pada Followers Akun Instagram @exploremalang)”, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.
72, 1 Juli 2019, hlm. 178.
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Fenomena inilah yang menjadi latar belakang peneliti,
dengan kemunculan Instagram yaitu foto-foto wisata menarik
yang diunggah pengguna Instagram nampaknya dapat
mempengaruhi respon bagi para pengguna Instagram lainnya.
Ditambah dengan banyaknya orang yang ingin melakukan
perjalanan setelah adanya akun yang membahas mengenai
travelling di masyarakat. Tren yang ada pada saat ini
membuat para pelaku industri pariwisata untuk dapat
melakukan pemasaran melalui digital marketing.
Salah satu akun Instagram yang mempromosikan
pariwisata di Provinsi Lampung adalah akun Instagram
@lampuung, tetapi terdapat pula akun Instagram lain yang
juga membahas atau mengunggah pariwisata di Provinsi
Lampung yaitu bisa dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 1.2
Akun Instagram Referensi Wisata di Lampung
Nama Akun Instagram
@potretlampung
@lampunginsta
@explorelampung
@ilovelampung
@inilampungyay
@kelilinglampung_
@bg_lpgkece

Jumlah Followers
(Pada 5 Desember 2021)
211 ribu
186 ribu
111 ribu
104 ribu
87,4 ribu
56,7 ribu
25,2 ribu

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, ada beberapa
akun Instagram yang berkaitan dengan pariwisata khususnya
mengenai wisata di Provinsi Lampung yang cukup banyak
mendapatkan pengikut di setiap akun Instagramnya. Antara
lain yaitu akun @potretlampung yang memiliki pengikut
terbanyak yaitu 211 ribu, kemudian @lampunginsta yang
memiliki pengikut sebanyak 186 ribu, @explorelampung 111
ribu, @ilovelampung 104 ribu, @inilampungyay 87,4 ribu,
@kelilinglampung_ 56,7 ribu dan diposisi terendah yaitu
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@bg_lpgkece yang hanya memiliki pengikut sebanyak 25,2
ribu.
Peneliti memilih akun Instagram @lampuung
dibandingkan dengan akun media sosial lainnya seperti tabel
di atas karena akun Instagram @lampuung merupakan media
online yang berasal dari Lampung dan berfokus menyajikan
berbagai macam konten terkait hal-hal yang baik di Lampung.
Sesuai dengan namanya yaitu Lampung Geh yang merupakan
kepanjangan dari Lampung Gets Everything Helau, dimana
kata “helau” berartikan baik. Selain menyajikan berita baik
tentang Lampung, Lampung Geh juga menyajikan konten
tentang pariwisata, budaya, sosok inspirasi, kuliner, lifestyle,
sejarah, komunitas, events dll. Dengan sasaran audiensnya
adalah millenials hingga dewasa, Lampung Geh menyajikan
informasi dengan bahasa yang santai dan mudah dipahami
oleh berbagai kalangan usia. Seperti hal nya target responden
peneliti yaitu kaum millenias hingga dewasa. Selain alasan
tersebut, terdapat juga alasan yang membuat peneliti memilih
akun Instagram @lampuung dibanding lainnya yaitu karena
akun @lampuung memiliki jumlah followers yang paling
banyak yaitu 449 ribu pengikut pada (5 Desember 2021) dan
juga telah memposting 15,500 ribu foto maupun video yang
berkaitan dengan pariwisata maupun informasi sosial seputar
Provinsi
Lampung.
Akun
@lampuung
setidaknya
mengunggah 1 foto bahkan lebih setiap harinya untuk feed
Instagram yang diunggah dari akun lain. Foto yang akan di
unggah ulang oleh akun ini adalah foto yang sudah dipilih
atau foto terbaik yang menunjukkan keindahan suatu
destinasi. Dengan secara tidak langsung akun Instagram
@lampuung membantu mempromosikan pariwisata yang ada
di Lampung.14
Selain yang disebutkan diatas, potensi wisata juga
perlu didukung oleh sikap dan nilai-nilai budaya yang
mendukung kegiatan tersebut. Masyarakat Lampung memiliki
14
Bery Decky Saputra, https://lampuung.com/about-us/ (diakses pada hari
Senin, 6 Desember 2021 Pukul 16.43 WIB.
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seperangkat nilai budaya yang merupakan adat dan hasil
sosialisasi keluarga maupun lingkungan sosialnya. Sikap dan
tingkah laku masyarakat Lampung pada dasarnya tercermin
pada falsafah piil pesengiri. Secara harfiah piil pesengiri
berarti perbuatan atau perangai manusia yang agung dan luhur
di dalam nilai serta makna dan untuk itu patut diteladani dan
pantang untuk diingkari. Sebagai prinsip hidup bermasyarakat
orang Lampung piil pesengiri didukung oleh 4 unsur lainnya,
yakni sakai sambaian, nemui nyimah, nengah nyappur, dan
bejuluk beadek. Daalam kaitannya dengan pariwisata, piil
pesengiri berdampak positif yakni nilai-nilai yang terkandung
didalamnya seperti keterbukaan, ramah, tolong-menolong,
menghargai orang lain, punya harga diri, dan malu, bisa
menjadi faktor bisa menjadi faktor Sapta Pesona Wisata, yaitu
ketertiban, keindahan, ramah, sejuk, bersih, aman, keamanan,
dan kenangan.
Setelah melihat potensi objek wisata di satuan
kawasan wisata di Lampung melalui media sosial Instagram,
adapun wisata unggulan yang berada di Provinsi Lampung
antara lain yakni:
1) Objek wisata alam dan pantai: Pantai mutun, paralayan,
pulau tangkil, arung jeram, wisata bahari, agro wisata,
pemandian, pantai gisting, bendungan batu tegi, gunung
rajabasa, air terjun way lalaan, danau suoh, danau tirta
gangga, dan air terjun curup tujuh.
2) Objek wisata budaya: Seni tari kulintang, cangget, piring,
buban during, tupping dan tari kenui; Festival teluk
semaka, festival Krakatau, festival teluk sumbas dan
pesona Lombok banau; Upacara ngumbay lawok,
upacaran pengetahan adok, dan hajat laut.
3) Objek wisata religi: Vihara hin bio, gereja maria, makam
raden intan, situs purawiwitan, kompleks megalitik,
masjid al-anwar, dan masjid al-yaqin.
4) Objek wisata kerajinan: Tapis, batik sanggi, sulam usus,
dan kain inuh.
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5) Objek wisata kulner: Durian tanggamus, keripik pisang,
seruit, nyubik, kopi, dan kerupuk kemplang.
6) Objek wisata sejarah: Situs pugung raharjo, kota tulang
bawang, monumen Krakatau, museum Lampung, rumah
adat Lampung, museum negeri ruwa jurai.15
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna mengungkapkan
seberapa besar pengaruh media sosial Instagram @lampuung
terhadap minat berkunjung followers ke suatu destinasi wisata
yang ada di Lampung. Dengan melihat permasalahan di atas
maka di ambilah judul “Pengaruh Media Sosial Instagram
@lampuung Terhadap Minat Berkunjung Followers ke Suatu
Destinasi (Survei Pada Followers Akun Instagram
@lampuung)."
C. Identifikasi dan Batasan Masalah
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 diteliti. Maka dalam hal
ini, penulis akan membatasi permasalahan dengan hanya
membahas yang terkait dengan Pengaruh Media Sosial
Instagram @lampuung Terhadap Minat Berkunjung Followers
ke Suatu Destinasi (Survei Pada Followers Akun Instagram
@lampuung).
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas,
maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji lebih lanjut
ialah “Apakah media sosial Instagram @lampuung
berpengaruh terhadap minat berkunjung followers ke suatu
destinasi?”.

15
Ani Rostiyati, “The potency of tourism in Lampung and its development”.
Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung, Vo. 5, No. 1, Maret 2013.
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E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka
tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai
berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana media sosial Instagram
@lampuung mempromosikan objek atau destinasi wisata
di Lampung.
2. Untuk mengetahui bagaimana minat berkunjung followers
ke destinasi wisata di Lampung.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh media sosial
Instagram @lampuung terhadap minat berkunjung
followers ke destinasi wisata di Lampung.
4. Untuk mengetahui kuatnya pengaruh antara media sosial
Instagram @lampuung terhadap minat berkunjung ke
destinasi wisata di Lampung.
F. Manfaat Penelitian
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat
memberikan manfaat untuk berbagai pihak, bukan hanya bagi
penulis melainkan juga bagi pembaca. Adapun manfaat dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat
menambah wawasan pengetahuan tentang new media dan
media sosial bagi penulis dan juga pembaca, khususnya
mengenai pengaruh media sosial Instagram terhadap
minat seseorang melakukan suatu kegiatan.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan tambahan pengetahuan kepada pembaca
dalam melihat dan memanfaatkan media sosial untuk
kepentingan pribadi maupun kelompok beserta pengelola
media sosial Instagram @lampuung.
G. Kajian Penelitian Dahulu yang Relevan
Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya
untuk mempermudah dalam pengumpulan data, metode
analisis data yang digunakan dalam pengolah data, maka
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penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang terkait
dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan
gambaran dalam menyusun kerangka pemikiran dengan
harapan hasil penelitian dapat tersaji secara akurat dan mudah
dipahami. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang
dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Mustika Ramadhani
dan Yuliani Rachma Putri dalam jurnal nya yang berjudul
“Pengaruh Penggunaan media Sosial Instagram
@visitbogor Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi
Followers” tahun 2020, hasil penelitian menunjukan
bahwa:16
a. Penggunaan media sosial Instagram @visitbogor
terbukti memiliki tingkat penggunaan media yang
berkualitas dan modern. Hal tersebut dapat dilihat dari
hasil gambar garis kontinum pada pernyataan
kuesioner
Penggunaan
Media
Sosial
(X)
menunjukkan bahwa penggunaan media sosial
Instagram @visitbogor berada pada posisi yang
sangat tinggi, sehingga @visitbogor telah berhasil
menyebarkan informasi melalui media sosial dengan
berkualitas sangat baik.
b. Kebutuhan informasi followers terbukti memiliki
tingkat kebutuhan yang tinggi. Hal tersebut dapat
dilihat dari hasil garis kontinum pada pernyataan
kuesioner kebutuhan informasi (Y) menunjukkan
bahwa kebutuhan informasi followers dari akun
@visitbogor berada pada kategori yang sangat tinggi.
Sehingga @visitbogor telah berhasil memenuhi
kebutuhan informasi followers setelah mengikuti akun
instagram tersebut.
c. Variabel penggunaan media sosial (X) berpengaruh
signifikan positif terhadap variabel kebutuhan
16

H. Djafar Dian Mustika Ramadhani, „Pengaruh Penggunaan Media Sosial
Instagram @visitbogor Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Followers.‟, EProceeding of Management, 7.1 (2020), 1768–76.
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informasi (Y). Variable penggunaan media sosial (X)
memberikan pengaruh terhadap kebutuhan informasi
(Y) sebesar 59,8% sedangkan sebesar 42,2% sisanya
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam
penelitian ini. Faktor lain tersebut dapat meliputi
media konvensional berupa iklan dari radio, televisi,
dan koran.
Terdapat persamaan dan perbedaan di dalam
penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh
Dian Mustika Ramadhani dan Yuliani Rachma Putri.
Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji mengenai
media sosial Instagram, menggunakan metode
penelitian kuantitatif dan sedangkan perbedaannya
adalah tidak menggunakan variabel minat berkunjung.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfi Bella Nur Aini
dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Electronic
Word Of Mouth Terhadap Minat Berkunjung dan
Keputusan Berkunjung” tahun 2021, hasil penelitian
menunjukkan bahwa:
a. Electronic Word Of Mouth berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Minat Berkunjung. Artinya
semakin baik Electronic Word Of Mouth diterapkan
maka akan mampu meningkatkan Minat Berkunjung
masyarakat.
b. Electronic Word Of Mouth berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Keputusan Berkunjung. Artinya
semakin baik marketing Electronic Word Of Mouth
diterapkan, maka Keputusan Berkunjung juga akan
semakin meningkat.
c. Minat berkunjung berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Keputusan Berkunjung. Artinya semakin
tinggi minat untuk berkunjung maka dapat
meningkatkan keputusan berkunjung masyarakat di
Pantai Boom Banyuwangi.
d. Electronic Word Of Mouth berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Keputusan Berkunjung melalui
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Minat Berkunjung. Artinya minat berkunjung dapat
memediasi antara Electronic Word Of Mouth terhadap
keputusan berkunjung, dengan adanya minat
berkunjung pada diri wisatawan, E-WOM yang
semakin baik, maka akan meningkatkan keputusan
wisatawan untuk mengunjungi obyek wisata pantai
boom Banyuwangi.
Terdapat persamaan dan perbedaan di dalam
penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh
Zulfi Bella Nur Aini. Persamaannya yaitu sama-sama
menggunakan variabel Minat Berkunjung. Adapun
perbedaannya
dalam
penelitian
ini
yaitu
menggunakan metode non probability sampling
dengan teknik pengambilan sampel menggunakan
teknik purposive sampling, sedangkan dalam
penelitian ini menggunakan teknik survei.17
3. Penelitian yang dilakukan oleh Elly Amalia Sholikha dan
Sunarti dalam jurnal nya yang berjudul “Pengaruh Media
Sosial Terhadap Minat Berkunjung Followers (Survei
Pada
Followers
Akun
Instagram
@batuflowergarden.Cobanrais)” tahun 2019, hasil
penelitian menunjukkan bahwa:18
a. Berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan
menggunakan analisis regresi linear sederhana,
menunjukkan bahwa variabel Media Sosial (X)
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel
Minat Berkunjung (Y) followers akun Instagram
@batuflowergarden.cobanrais. hal ini ditunjukkan
oleh nilai sig t (0.00) < α (0,05). Jika dilihat dari nilai
yang diperoleh, maka media sosial memiliki pengaruh
17
Zulfi Bella Nur Aini, Siti Saroh, and Dadang Krisdianto, „Pengaruh
Electronic Word of Mouth Terhadap Minat Berkunjung Dan Keputusan Berkunjung
(Studi Kasus Pada Pengunjung Pantai Boom Banyuwangi)‟, 10.1 (2021), 132–39.
18
Elly Amalia Sholikha and Sunarti, „Pengaruh Media Sosial Terhadap
Minat Berkunjung Followers (Survei Pada Followers Akun Instagram
@batuflowergarden.Cobanrais)‟, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 70.1 (2019), hlm
11–18.
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sebesar 91,1% dalam mempengaruhi minat
berkunjung
followers
akun
Instagram
@batuflowergarden.cobanrais.
b. Indikator variabel Media Sosial yang dipersepsikan
paling bagus yaitu indikator connection dengan item
yang mempunyai nilai mean tertinggi pada indikator
connection
yaitu
akun
Instagram
@batuflowergarden.cobanrais memberikan informasi
mengenai daya tarik wisata yang up to date.
Sedangkan indikator yang mempunyai pengaruh
terendah
adalah
akun
Instagram
@batuflowergarden.cobanrais tentang menanggapi
pertanyaan dari followers.
Terdapat persamaan di dalam penelitian ini dengan
penelitian yang dilakukan oleh Elly Amalian Sholikha
dan Sunarti yaitu samam-sama menggunakan variabel
Media Sosial (X) dan variable Minat Berkunjung (Y)
dan menggunakan metode kuantitatif beserta teknik
pengambilan sampel nya yaitu menggunakan survei
terhadap followers akun Instagram tersebut.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Fakhris Arbi dan Salih
Indra Dewi dalam jurnal nya yang berjudul “Pengaruh
Media Sosial Instagram Terhadap Minat Fotografi Pada
Komunitas Fotografi Kamera Indonesia Malang” tahun
2017, hasil penelitian menunjukkan bahwa:
a. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa
media sosial Instagram berpengaruh positif terhadap
minat fotografi pada komunitas fotografi kamera
Indonesia Malang, dampak positif kegunaan
Instagram bagi penggunanya akan termotivasi untuk
belajar dan mengembangkan minat fotografi untuk
menghasilkan foto yang lebih bagus. Peningkatan
minat fotografi berhubungan dengan behaviorisme,
yaitu manusia sangat dipengaruhi oleh informasi dari
media massa. Motif seseorang untuk mendapatkan
pengalaman dan informasi dipengaruhi dari sebuah
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postingan yang dipublikasikan, sehingga pengguna
tertarik untuk meningkatkan kemampuan fotografi.
Terdapat persamaan dan perbedaan di dalam
penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh
Fakhris Arbi dan Salih Indra Dewi. Persamaannya
yaitu sama-sama menggunakan variabel Media Sosial
Instagram dan merupakan penelitian kuantitatif.
Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini
tidan menggunakan variabel minat fotografi.19
5. Penelitian yang dilakukan oleh Anggun Adella Trirahayu
dan Berlian Primadani Satria Putri dalam jurnal nya yang
berjudul
“Pengaruh
Media
Sosial
Instagram
@amazingtasikmalaya Terhadap Minat Berkunjung
Followers ke Objek Wisata Tasikmalaya” tahun 2019,
yang mengasilkan bahwa:
a. Pada penelitian ini terdapat pengaruh yang positif
antara variabel akun Instagram (X) terhadap variabel
minat berkunjung followers (Y) ke objek wisata di
Tasikmalaya. Hal tersebut dibuktikan dengan
pengujian hipotesis menggunakan uji t. dimana
menghasilkan nilai thitung lebih besar dari ttabel karena
thitung (10.114) > ttabel (1.944). sehingga H0 ada pada
daerah penolakan yang artinya terdapat pengaruh
signifikan dari kaun Instagram terhadap minat
berkunjung followers.
b. Besar pengaruh yang diberikan akun Instagram
terhadap minat berkunjung followers ditunjukkan oleh
nilai koefisien determinasi sebesar 51.1%. jadi akun
Instagram memberikan pengaruh terhadap minat
berkunjung followers sebesar 51.1%, sedangkan
48.9% dipengaruhi oleh faktor lain.
Terdapat persamaan di dalam penelitian ini dengan
penelitian yang dilakukan oleh Anggun Adella
Trirahayu dan Berlian Primadani Satria Putri.
19

Op.Cit.
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Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan
variabel (X) Media Sosial Instagram dan variabel (Y)
Minat Berkunjung, dan juga menggunakan metode
penelitian kuantitatif.
H. Sistematika Penulisan
Penulisan dalam penelitian ini disusun secara
berurutan dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bab
sebagai berikut:
BAB I:
PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang penegasan judul,
latar belakang masalah, identifikasi masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika
penulisan.
BAB II: LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN
HIPOTESIS
Bab ini berisi kajian teoritik yang meliputi
penjabaran tentang teori media sosial Instagram
@lampuung
terhadap
minat
berkunjung
followers.
BAB III: METODE PENELITIAN
Bab ini menjelasakan tentang metode yang
digunakan dalam melakukan penelitian, hal-hal
yang akan dijelaskan yaitu pendekatan dan jenis
penelitian, populasi, sampel dan teknik
pengumpulan data, definisi operasional variabel
dan metode analisis data yang digunakan untuk
menganalisa data sampel yang diperoleh.
BAB IV:

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah
peneliti dapatkan, dan juga penjelasan mengenai
hasil penelitian.
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BAB V:

PENUTUP
Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan
saran-saran dari hasil penelitian yang telah
dilakukan.

20

BAB II
LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS
A. Teori Yang Digunakan
1. Perilaku Konsumen
a. Pengertian perilaku konsumen
Selama
dua
puluh
tahun
terakhir,
persimpangan perilaku konsumen dan pemasaran
interaktif telah menerima aliran perhatian konseptual
dan empiris yang stabil.20 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 nyata individu (konsumen) yang dipengaruhi
oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang
mengarahkan dan menggunakan barang dan jasa yang
diinginkannya.
Perilaku
konsumen
membuat
keputusan pembelian dan bagaimana mereka
menggunakan serta membuang barang atau jasa yang
dibeli.21 Perilaku konsumen menggambarkan studi
tentang berbagai proses yang terlibat ketika individu
atau kelompok memilih, membeli, yang memenuhi
kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku konsumen
terjadi karena didasari oleh motif-motif tertentu.
Setiap tindakan konsumen dilakukan untuk mencapai
tujuan memuaskan suatu kebutuhan dan atau
keinginan.22
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Shannon Cummins, “Consumer behavior in the online context” vol. 8 No.

3, 2014.
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Elman Syammani, “Pengaruh Kualitas Website, E-Service Quality Dan
Perceived Reputation Terhadap Minat Beli Melalui Kepercayaan pada Toko Online
Zalora Indonesia.”
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Khan, Muhammad Akram, “Theory of Consumer Behavior: An Islamic
Perspective” 2020.
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b. 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 menjadi enam yaitu
demografi, sosio-ekonomi, teknologi dan kebijakan
lpublik, budaya, kelompok referensi, dan pemasaran.
Sedangkan pengaruh internal meliputi berbagai proses
psikologis seperti sikap, pembelajaran, persepsi,
motivasi, citra diri, dan semiotika. 23Menurut Kotler
(1996:231), perilaku konsumen dipengaruhi oleh
faktor-faktor kebudayaan, sosial, pribadi dan
psikologis, berikut penjelasan masing-masing
faktor:24
1) 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.
2) Faktor sosial
Faktor sosial terdiri dari kelompok referensi,
status, dan peranan sosial. Kelompok referensi bagi
seseorang adalah kelompok-kelompok yang
memberikan pengaruh langsung dan tidak
langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang.
Peranan terdiri dari aktivitas yang dilakukan oleh
seseorang sesuai dengan orang lain yang ada di
sekelilingnya dan membawa satu status yang
mencerminkan penghargaan yang diberikan sesuai
dengan masyarakatnya.

23

Kotler, Philip, “Marketing Hospital Tourism”. 1996.
Ibid.

24

23
3) 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.
4) Faktor psikologis
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.
c. Perilaku konsumen dan minat pembelian
Berdasarkan the theory of planned behavior
(Ajzen, 1991),25 menunjukkan bahwa minat
pembelian konsumen dapat menjadi prediktor
perilaku konsumen. Perilaku konsumen akan
memberikan gambaran minat untuk membeli, siapa
yang dapat mempengaruhi minat pembelian dan siapa
yang akan memutuskan pembelian akan sangat
bermanfaat dalam merancang dan memutuskan
strategi promosi efektif yang akan digunakan serta
membuat perusahaan menjadi unggul dalam
persaingan.26
Perilaku konsumen merupakan proses
pengambilan
keputusan
berkelanjutan
yang
melibatkan minat pembelian awal, informasi yang
diterima, motivasi, karakteristik, evaluasi rencana dan
pemilihan sebelum membeli. Sebelum membeli
konsumen mulai mengumpulkan informasi produk
berdasarkan pengalaman pribadi dan lingkungan
eksternal. Minat beli merupakan perilaku konsumen
25

Ajzen, The Theory Of Planned Behavior, “Organizational Behavior and
Human Decision Process” vol. 50 no. 2 (1991).
26
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Enterpreneurship, no.1 (2016): hlm, 153-63.
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yang menunjukkan sejauh mana komitmennya untuk
melakukan
pembelian.
Perilaku
konsumen
mempunyai tiga dimensi yaitu membayar biaya
tambahan, preferensi merek dan minat beli. Hubungan
antara minat dan perilaku didasarkan pada asumsi
bahwa manusia berusaha membuat keputusan rasional
berdasarkan informasi yang tersedia bagi mereka.
d. Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Islam
Sebagian besar literatur tentang ekonomi
Islam yang berhubungan dengan perilaku konsumen
pada tingkat ekonomi mikro berfokus pada
pengaturan pasar bebas dengan beberapa asumsi
tambahan dari sumber utama Islam.27 Dalam
perspektif Islam, perilaku konsumen berpedoman
kepada ajaran Islam diantaranya:
1) Tidak mengutamakan diri sendiri dan mengabaikan
orang lain. Seorang muslim diharamkan hidup
dalam keadaan serba kelebihan 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).
2) Membedakan antara kebutuhan dan keinginan.
Seperti yang tertuang pada surah Al-A‟raf ayat 31:

يّٰ بَِ ْنٓ اّٰ َد َم ُخ ُذ ْوا ِزيْنَتَ ُك ْم عِْن َد ُك ِّل َم ْس ِج ٍد موُكلُ ْوا َوا ْشَربُ ْوا َوََل
ِ
ِ
ِ
ࣖ ْي
َ ْ تُ ْس ِرفُ ْوآ انموٓ ََل ُُيب الْ ُم ْس ِرف

Artinya: wahai anak cucu Adam! Pakailah
pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki)
masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan

27
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berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang
yang berlebih-lebihan. (Q.S Al-A‟raf : 31).
3) Preferensi konsumen muslim didasari atas prinsip
keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan
hati, dan moralitas.
4) Tujuan konsumsi dalam Islam adalah maslahah
dan falah atau yang didalamnya mengandung unsur
manfaat dan keberkahan. Unsur manfaat adalah
pemenuhan kebutuhan fisik psikis dan material
yang bersifat duniawi. Sedangkan berkah adalah
pemenuhan kebutuhan spiritual yang bersifat
ukhrawi (pahala dan ridha Allah).
Dengan menerapkan nilai-nilai Islam dalam
konsumsi, maka dapat diwujudkan kesejahteraan
yang memberikan maslahah baik secara individu
maupun sosial dan keberuntungan (falah) serta
kebahagiaan dunia dan akhirat.28
2. Media Sosial
a. Pengertian Media Sosial
Media sosial merupakan perkembangan mutakhir
dari teknologi-teknologi perkembangan web baru
berbasis internet, yang memudahkan semua orang
untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling
membagi dan membentuk sebuah jaringan online,
sehingga dapat menyebarluaskan konten mereka
sendiri. Post di blog, tweet, atau youtube dapat
direproduksi dan dapat dilihat secara langsung oleh
jutaan orang secara gratis.29 Media sosial juga dapat
membantu mereka ketika merasa lelah dengan
aktivitas rutin yang mereka lakukan. Media sosial
dapat dijadikan media promosi yang tepat karena
28

Elman Syammani, “Pengaruh Kualitas Website, E-Service Quality Dan
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orang dapat memperbaharui status dimanapun dan
kapanpun sesuai keinginannya. Memang media sosial
menarik para pencari informasi untuk memperoleh
informasi tentang produk/jasa yang akan mereka beli
dan berujung pada peningkatan niat beli konsumen.30
Media sosial yang sering dikunjungi yaitu
Facebook, Twitter, Instagram, Linkdn, Path,
Pinterest, Myspace, Google+, Devian Art, Live Jurnal
dan Tagged.31 Salah satu media sosial yang saat ini
diminati oleh semua orang dan dijadikan sebagai
media promosi adalah Instagram. Dalam ranah praktis
berteknologi, penyampai infomasi juga dituntut
memiliki pengetahuan dan kemampuan etis
sebagaimana dituntunkan dalam Al-Qur‟an. Ini
tercermin dalam beragai bentuk akhlakul karimah
yang kontekstual dalam menggunakan media sosial,
antara lain: 32
1) Menyampaikan informasi dengan benar, juga
tidak merekayasa atau memanipulasi fakta (QS.
Al-Hajj: 30).

ِ
ِ ك ومن ي عظِّم حرّٰم
ٓٓت ال ّٰلّ ِو فَ ُه َو َخْي ٌر لموٓ ِعْن َد َربِّو
ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ ذ ّٰٰل
ِ
ِ
س ِم َن
ِّ اجتَنِبُوا
ْ َواُحلم
ْ َت لَ ُك ُم ْاَلَنْ َع ُام امَل َما يُْت ّٰلى َعلَْي ُك ْم ف
َ الر ْج
ِ
ٓ اجتَنِبُ ْوا قَ ْو َل الزْوِر
ْ ْاَلَْوثَان َو

“Demikianlah (perintah Allah). Dan barang
siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi
Allah (hurumat) maka itu lebih baik baginya di
sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua
hewan ternak, kecuali yang diterangkan
kepadamu (keharamannya), maka jauhilah
30

Rana Tajvidi, Azhdar Karami, “The effect of social media on firm
performance”. 2017
31
Ibid.
32
Nur Aksin, „Pandangan Islam Terhadap Pemanfaatan Media Sosial‟,
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olehmu (penyembahan) berhala-berhala yang
najis itu dan jauhilah perkataan dusta”
Ayat ini bermaksud untuk dapat menahan diri
dalam menyebarluaskan informasi tertentu di
media sosial yang fakta atau kebenarannya
sendiri belum diketahui.
2)

Bijaksana, memberi nasihat yang baik, serta
argumentasi yang jelas, terstruktur, dan baik pula
(QS. An-Nahl: 125).

ِ اد
ِْ ِك ب
اْلَ َسنَ ِة َو َج ِاد ْْلُ ْم بِالمِ ِْت
ْ ْم ِة َوالْ َم ْو ِعظَِة
َ ِّع ا ّٰٰل َسبِْي ِل َرب
ُ ُْ
َ اْلك
ِ
ِ
ِ
ض مل َع ْن َسبِْيلِوٓ َوُى َو
َ ى َي اَ ْح َس ُنٓ ا من َربم
َ ك ُى َو اَ ْعلَ ُم ِبَ ْن
اَ ْعلَ ُم بِالْ ُم ْهتَ ِديْن

3)

4)

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu
dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan
berdebatlah dengan mereka dengan cara yang
baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih
mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan
Dialah yang lebih mengetahui siapa yang
mendapat petunjuk”.
Karakter, pola pikir, kadar pemahaman orang lain
dalam jejaring pertemanan di media sosial
umumnya beragam sehingga informasi yang
disampaikan harus mudah dibaca dan dicerna,
dengan tata bahasa yang baik dan jelas.
Meneliti fakta atau cek ricek untuk mencapai
ketepatan dan fakta sebagai bahan baku informasi
yang akan disampaikan, seorang muslim
hendaknya memeriksa dan meneliti kebenaran
fakta dengan informasi awal yang ia peroleh agar
tidak terjadi kidzb, ghibah, fitnah dan namimah.
Tidak mengolok-ngolok, mencaci maki, atau
melakukan tindakan penghinaan sehingga
menumbuhkan kebencian (QS. Al-Hujurat: 11).
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ٍ
ِ
سٓى اَ ْن
ّٰ ّٰيٓاَي َها المذيْ َن اّٰ َمنُ ْوا ََل يَ ْس َخ ْر قَ ْوٌم ِّم ْن قَ ْوم َع
ٍ يم ُكون وا خي را ِّمْن هم وََل نِساۤء ِّمن ن
سٓى اَ ْن يم ُك من َخْي ًرا
ّٰ ِّساۤء َع
َ ْ ٌ َ َ ْ ُ ً ْ َ ُْ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
س
َ ِّمْن ُه منٓ َوََل تَ ْلمُزْوٓا اَنْ ُف َس ُك ْم َوََل تَنَابَُزْوا ب ْاَلَلْ َقابٓ بْئ
ۤ
ِ
ِ ِ
ك ُى ُم
َ ب فَاُوّٰل ِٕى
ْ ُاَل ْس ُم الْ ُف ُس ْو ُق بَ ْع َد ْاَل ْْيَانٓ َوَم ْن مَّلْ يَت
ال ّٰظّلِ ُم ْو َن
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah
suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain
(karena) boleh jadi mereka (yang diperolokolokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolokolok) dan jangan pula perempuan-perempuan
(mengolok-olokkan) perempuan lain (karena)
boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan)
lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok).
Janganlah kamu saling mencela satu sama lain
dan janganlah saling memanggil dengan gelargelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan
adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah
beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka
mereka itulah orang-orang yang zalim”.
Karakteristik dunia maya yang cair dan
sangat bebas, memungkinkan melakukan
tindakan-tindakan negatif kepada pihak lain
dengan modus tanpa identitas (anonym) sehingga
memicu provokasi dan adu domba (flaming dan
trolling), untuk itu pengguna media sosial perlu
menjaga kehati-hatian dalam bertutur kata dalam
bentuk verbal maupun nonverbal agar tidak
membuat orang lain menjadi sakit hati maupun
yang bisa menimbulkan perpecahan.
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5)

Menghindari
Hujurat: 12).

prasangka/su‟udzon

(QS.

Al-

ِ
ِ ِ ّٰيٓاَي ها الم ِذين اّٰمنُوا
ض الظم ِّن
َ اجتَنبُ ْوا َكثْي ًرا ِّم َن الظم ِّنٓ ا من بَ ْع
ْ َ َْ َ
ِ
ضآ اَُُِيب اَ َح ُد ُك ْم اَ ْن
ً ض ُك ْم بَ ْع
ُ ب بم ْع
ْ َا ْْثٌ موََل ََتَ مس ُس ْوا َوََل يَ ْغت
ّٰ ِ ّٰ
ِِ
اب
ٌ يمأْ ُك َل َْلْ َم اَخْيو َمْيتًا فَ َك ِرْىتُ ُم ْوهُٓ َواتم ُقوا اللّوَ ٓا من اللّوَ تَ مو
ٓمرِحْيم

“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah
banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian
prasangka itu dosa dan janganlah kamu
mencari-cari kesalahan orang lain dan
janganlah ada di antara kamu yang menggunjing
sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu
yang suka memakan daging saudaranya yang
sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah
Maha Penerima tobat, Maha Penyayang”.
6) Hindari berlebihan bercerita, mengeluh, berdoa di
media sosial. Rasulullah SAW bersabda: “Setiap
umatku mendapat pemaafan kecuali orang yang
menceritakan (aibnya sendiri). Sesungguhnya
diantara perbuatan menceritakan sendiri adalah
seorang yang melakukan suatu perbuatan (dosa)
di malam hari dan sudah ditutupi oleh Allah SWT
kemudia di pagi harinya dia sendiri membuka
apa yang ditutupi Allah itu.” (HR. Bukhori dan
Muslim).
b. Ciri-ciri Media Sosial
Media sosial memiliki ciri-ciri antara lain:33
1) Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu
orang saja, namun bisa untuk banyak orang.

33
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2) Pesan yang disampaikan bebas, tanpa harus
melalui suatu Gatekeeper.
3) Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat
dibanding media lainnya.
4) Penerima pesan yang menentukan waktu
interaksi.
c. Jenis-jenis Media Sosial
Dibawah ini merupakan jenis-jenis dari sosial
media yaitu:34
1) Social Networking
Social networking merupakan sarana yang
dapat digunakan untuk melakukan interaksi,
termasuk efek yang dihasilkan dari interaksi
tersebut di dunia virtual. Karakter utama dari situs
jejaring sosial yaitu penggunanya membentuk
jaringan pertemanan baru. Dalam banyak kasus,
terbentuknya jaringan pertemanan baru ini
berdasarkan pada ketertarikan dengan hal yang
sama, seperti kesamaan hobi. Contoh dari
jaringan sosial adalah Facebook dan Instagram.
2) Blog
Blog adalah media sosial yang memfasilitasi
pengguna untuk menunggah kegiatan sehari-hari,
memberikan komentar dan berbagi dengan
pengguna lain, seperti berbagi tautan web,
informasi, dan sebagainya.
3) Microblogging
Microblogging adalah jenis media sosial yang
memfasilitasi pengguna untuk menulis dan
mengunggah kegiatan serta pendapatnya. Secara
historis, kehadiran jenis media sosial ini merujuk
pada
munculnya
Twitter
yang
hanya

34
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menyediakan ruang tertentu yaitu maksimal 140
karakter.
4) Media Sharing
Media sosial ini memungkinkan penggunanya
untuk membagikan dan juga menyimpan media
seperti dokumen, video, audio, maupun gambar
secara online kepada seluruh pengguna media
sosial. Contoh dari media sosial ini yaitu Youtube,
Flickr, Photo bucket, atau Snapfish.
5) Social Bookmarking
Penanda sosial yaitu media sosial yang
bekerja untuk mengorganisasi, menyimpan,
mengelola, dan juga mencari suatu informasi atau
berita secara online. Situs social bookmarking
yang
populer
yaitu
Delicious.com,
StumbleUpon.com, Digg.com, Reddit.com, di
Indonesia sendiri yaitu LintasMe.
6) Wiki
Wiki atau media konten bersama merupakan
sebuah situs dimana kontennya merupakan hasil
dari kolaborasi para pengguna. Setiap penguna
web dapat mengubah atau menyunting sebuah
konten yang sudah dipublikasi.
d. Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Dalam bidang ekonomi, Islam menempatkan
self interest (maslahah al-ifrad) dan social interest
(maslahah al-jami’ah) sebagai tujuan, serta keadilan
ekonomi dan jaminan sosial dan memanfaatkan
sumber daya ekonomi sebagai prinsip fundamental
sistem ekonominya. Penerapan prinsip syariah secara
utuh dan lengkap dalam kegiatan ekonomi
berdasarkan pada landasan yang sesuai dengan ajaran
Islam. Landasan-landasan ini berasal dari Al-Qur‟an
dan hadits, ataupun juga dari ijtihad para ahli hukum
Islam. Aspek ekonomi sangat penting kaitanya
dengan kesejahteraan hidup manusia. Seiring dengan
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perkembangan waktu dan perkembangan ilmu dan
teknologi, maka hal ini berimbas dalam membentuk
dan menjadikan perubahan terhadap pola kehidupan
bermasyarakat tidak terkecuali dalam bidang ekonomi
yang termasuk di dalamnya tentang perdagangan.
Perdagangan merupakan salah satu jenis usaha untuk
meningkatkan kesejahteraan hidup.
Sebagai seorang muslim, aktifitas jual beli
adalah aktifitas yang mu‟amanah yang diatur oleh AlQur‟an dan sunnah. Ibnu Katsir menjelaskan
sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 29:

ِ ّٰيٓاَي ها الم ِذين اّٰمنُوا ََل تَأْ ُكلُوٓا اَموالَ ُكم ب ي نَ ُكم بِالْب
اط ِل اِمَلٓ اَ ْن تَ ُك ْو َن
َ ْ َْ ْ َ ْ ْ
ْ َ َْ َ
ٍ َِتَ َارةً َع ْن تَ َر
اض ِّمْن ُك ْم ٓ َوََل تَ ْقتُلُ ْوٓا اَنْ ُف َس ُك ْم ٓ اِ من ال ّٰلّوَ َكا َن بِ ُك ْم َرِحْي ًما
“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.”
Ayat diatas merupakan sebutan untuk
kegiatan tukar menukar barang yang didalamnya
mencakup bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam
memiliki tujuan. Dari ayat diatas dapat dipahami
bahwa perdagangan merupakan salah satu profesi
yang telah dihalalkan oleh Allah SWT dengan syarat
semua kegiatan yang dilakukan harus berlandaskan
kepada suka sama suka dan bebas dari unsur riba.
Perdagangan atau jual beli merupakan kegiatan saling
menukar yang terdiri dari dua kata yang digunakan
biasanya dalam penelitian yang sama.35
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Pemasaran jual beli di internet jauh lebih luas
dan terbuka dalam perkembangannya bisnis online
tidak lagi hanya sebatas menjual dan membeli. Tetapi
juga merambah ke sistem periklanan, sistem
perantara, dan sistem jaringan. Hal itu menyebabkan
semakin banyaknya peluang yang terbuka untuk ikut
mendapatkan penghasilan melalui internet. Bahwa
pada dasarnya bisnis oline juga sama dengan bisnis
offline, hanya saja area atau pemasarannya saja yang
berbeda. Jual beli merupakan salah satu bentuk
kegiatan ekonomi yang mana sebuah kegiatan yang
dilakukan antara penjual dengan pembeli dimana
keduanya melakukan kegiatan pertukaran barang
lainnya.36
3. New Media
Teori media baru merupakan sebuah teori yang
dikembangkan oleh Pierre Levy,37 yang mengemukakan
bahwa media baru merupakan teori yang membahas
mengenai perkembangan media.38 Media baru merupakan
media yang pada saat ini sedang berkembang dan akan
terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.
Media ini berkembang baik dalam segi teknologi,
komunikasi, maupun informasi. Media baru pada
dasarnya adalah hasil dari konvergensi dari media-media
konvensional yang sudah ada sebelumnya, seperti televisi,
komputer dan telepon yang menjadi satu media yaitu
internet.
Media baru dapat didefinisikan sebagai:

36
Runto hediana dan Ahmad Dasuki Aly, “Transaksi Jual Beli Online
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Levy, Pierre, “New Media Teori dan Aplikasi” Erlangga. 2010.
38
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a. Pengalaman kontekstual baru, bentuk tekstual dan
genre baru dari konsumsi media contohnya, computer
games, simulasi, dan film dengan special efek.
b. Cara baru dalam merepresentasikan dunia, seperti
lingkungan virtual, screen based interactive
multimedia.
c. Hubungan baru antara subjek (pengguna dan
konsumen) dengan teknologi media, perubahan dalam
penggunaan dan penerimaan tampilan dan media
komunikasi dalam kehidupan sehari-hari.
d. Pengalaman dalam hubungan baru antara perwujudan,
identitas, dan komunitas, pergeseran dalam
pengalaman personal dan sosial tentang waktu, ruang,
dan tempat (baik skala lokal dan global).
e. Konsepsi yang baru tentang hubungan biologisfisik
dengan tantangan teknologi media, membedakan
antara manusia dan tiruan, alami dan buatan, nyata
dan virtual.
f. Pola baru dari organisasi dan produksi, penyesuaian
dan integrasi yang lebih luas dalam budaya media,
industri, ekonomi, akses, kepemilikan, dan regulasi.
Media baru memiliki ciri-ciri utama yang dapat
membedakan antara media baru dengan media
konvensional berdasarkan perspektif pengguna, yaitu
sebagai berikut:
a. Interactivity, diindikasikan oleh rasio respon atau
inisiatif dari pengguna terhadap „tawaran‟ dari sumber
atau pengirim pesan.
b. Social presencer (sociability), dialami oleh pengguna,
sense of personal contact dengan orang lain dapat
diciptakan melalui penggunaan sebuah medium.
c. Media richness, media baru dapat menjembatani
adanya perbedaan kerangka referensi, mengurangi
ambiguitas, memberikan isyarat-isyarat, lebih peka,
dan lebih personal.
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d. Autonomy, seorang pengguna merasa dapat
mengendalikan isi dan menggunakannya dan bersikap
independen terhadap sumber.
e. Playfulness, digunakan
untuk hiburan dan
kenikmatan.
f. Privacy, diasosiasikan dengan penggunaan medium
dan atau isi yang dipilih.
g. Personalization, tingkatan dimana isi dan penggunaan
media bersifat personal dan unik.39
4. Instagram
a. Pengertian Instagram
Instagram adalah salah satu dari banyak
aplikasi media sosial yang digunakan oleh populasi
Internet setiap hari.40 Instagram adalah sebuah
aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan
pengguna mengambil foto, mengambil video,
menerapkan filter digital, dan membagikannya ke
berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik
Instagram sendiri. Foto atau video yang dibagikan
nantinya akan terpampang di feed pengguna lain yang
menjadi followers kita. Satu fitur yang unik di
Instagram adalah memotong foto menjadi bentuk
persegi, sehingga terlihat seperti hasil kamera kodak
instamatic dan polaroid. Hal ini berbeda dengan rasio
aspek 4:3 yang umum digunakan oleh kamera pada
peranti bergerak. Instagram dapat digunakan pada
iPhone, iPad, atau iPod Touch versi apapun dengan
system operasi iOS 7.0 atau yang terbaru, telepon
genggam Android apapun dengan sistem operasi versi
2.2 (Froyo) ke atas, dan Windows Phone 8. Aplikasi
ini dapat diunggah melalui Apple App Store dan
Google Play. Dan pada tanggal 9 April 2012,
39
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diumumkan bahwa Facebook setuju mengambil alih
Instagram dengan nilai sekitar $1 miliar.
Sistem
pertemanan
di
Instagram
menggunakan istilah following dan followers.
Following berarti kita mengikuti pengguna,
sedangkan followers berarti pengguna lain yang
mengikuti kita. Selanjutnya setiap pengguna dapat
berinteraksi dengan cara memberikan komentar dan
memberikan respon suka terhadap foto maupun video
yang dibagikan.41
b. Sejarah Instagram
Perusahaan Burbn, Inc. berdiri pada tahun
2010, perusahaan teknologi startup yang hanya
berfokus kepada pengembangan aplikasi untuk
telepon genggam. Pada awalnya Burbn, Inc. sendiri
memiliki fokus yang terlalu banyak di dalam HTML5
peranti bergerak, namun kedua CEO, Kevin Systrom
dan Mike Krieger memutuskan untuk lebih fokus
pada satu hal saja. Setelah satu minggu mereka
mencoba untuk membuat ide yang bagus, pada
akhirnya mereka membuat sebuah versi pertama
Burbn, namun di dalamnya masih ada beberapa hal
yang belum sempurna. Versi Burbn yang sudah final,
aplikasi yang sudah dapat digunakan iPhone yang
isinya terlalu banyak dengan fitur-fitur. Sulit bagi
Kevin Systrom dan Mike Krieger untuk mengurangi
fitur-fitur yang ada, dan memulai lagi dari awal,
namun akhirnya mereka hanya memfokuskan pada
bagian foto. Komentar, dan juga kemampuan untuk
menyukai sebuah foto. Itulah yang akhirnya menjadi
Instagram.
c. Nama Instagram
Instagram
berasal
dari
pengertian
keseluruhan fungsi aplikasi ini. Kata “insta” berasal
41
Muhammad Nurul Fahmi, „Endorse Dan Paid Promote Instagram Dalam
Perspektif Hukum Islam‟, An-Nawa: Jurnal Studi Islam, 1.1 (2018), hlm 4.
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dari kata “instan”, seperti kamera polaroid yang ada
masanya lebih dikenal dengan sebuah “foto instan”.
Instagram juga dapat menampilkan foto-foto secara
instan, seperti polaroid di dalam tampilannya.
Sedangkan untuk kata “gram” berasal dari kata
“telegram” yang cara kerjanya untuk mengirimkan
informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama hal
nya dengan Instagram yang dapat mengunggah foto
dengan menggunakan jaringan internet, sehingga
informasi yang ingin disampaikan dapat diterima
dengan cepat. Oleh karena itulah Instagram
merupakan lakuran dari kata instan dan telegram.42
d. Fitur-fitur Instagram
1) Pengikut
Sistem sosial di dalam Instagram adalah
dengan menjadi pengikut akun pengguna lainnya,
atau memiliki pengikut Instagram. Dengan
demikian komunikasi antara sesama pengguna
Instagram sendiri dapat terjalin dengan
memberikan tanda suka dan juga mengomentari
foto-foto yang telah diunggah oleh pengguna
lainnya. Pengikut juga menjadi salah satu unsur
yang penting, dan jumlah tanda suka dari para
pengikut sangat mempengaruhi apakah foto
tersebut dapat menjadi sebuah foto yang populer
atau tidak. Untuk menemukan teman-teman
mereka yang juga menggunakan Instagram
melalui jejaring sosial seperti Twitter dan juga
Facebook.
2) Mengunggah Foto
Kegunaan utama dari Instagram adalah
sebagai tempat untuk mengunggah dan berbagi
foto-foto kepada pengguna lainnya. Foto yang
ingin diunggah dapat diunggah dapat diperoleh

42
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melalui kamera iDevice ataupun foto-foto yang
ada di album foto pada iDevice tersebut.
3) Kamera
Foto yang telah diambil melalui aplikasi
Instagram dapat disimpan di dalam iDevice
tersebut. Penggunaan kamera melalui Instagram
juga dapat langsung menggunakan efek-efek yang
ada, untuk mengatur pewarnaan dari foto yang
dikehendaki oleh sang pengguna. Foto-foto yang
akan diunggah melalui Instagram tidak terbatas
atas jumlah tertentu, namun Instagram memiliki
keterbatasan ukuran untuk foto. Ukuran yang
digunakan di dalam Instagram adalah dengan
rasio 3:2 atau hanya sebatas berbentuk kotak saja.
Para pengguna hanya dapat mengunggah foto
dengan format itu saja, atau harus menyunting
foto tersebut terlebih dahulu untuk menyesuaikan
format yang ada. Setelah para pengguna memilih
sebuah foto untuk diunggah di dalam Instagram,
maka pengguna akan dibawa ke halaman
selanjutnya untuk menyunting foto tersebut.
4) Arroba (@)
Seperti Twitter dan juga Facebook, Instagram
juga memiliki fitur yang dapat digunakan
penggunanya untuk menyinggung pengguna
lainnya dengan menambahkan tanda arroba (@)
dan memasukkan nama akun Instagram dari
pengguna tersebut. Para pengguna tidak hanya
dapat menyinggung pengguna lainnya di dalam
judul foto, melainkan juga pada bagian komentar
foto. Pada dasarnya penyinggungan pengguna
yang lainnya dimaksudkan untuk berkomunikasi
dengan pengguna yang telah disinggung tersebut.
5) Publikasi Kegiatan Sosial
Sebagaimana kegunaan media sosial lainnya,
Instagram menjadi sebuah media untuk
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memberitahukan suatu kegiatan sosial dalam
cakupan lokal ataupun mancanegara. Cara yang
digunakan untuk mengikuti hal ini adalah dengan
menggunakan
label
Instagram.
Dengan
menggunakan label yang membahas mengenai
kegiatan sosial, maka makin banyak masyarakat
yang mengikuti hal tersebut. Dengan demikian
Instagram menjadi salah satu alat promosi yang
baik dalam menyampaikan sebuah keinginan itu.
Contohnya seperti pada label #thisisJapan yang
dapat menarik perhatian pada masyarakat
internasional untuk membantu bencana alam yang
terjadi di Jepang pada awal tahun 2018 silam.43
6) Publikasi Organisasi
Di dalam Instagram juga banyak organisasiorganisasi yang mempublikasikan produk mereka.
Contohnya saja seperti Starbucks, Red Bull,
Burberry, ataupun Levi‟s. Banyak dari produkproduk tersebut yang sudah menggunakan media
sosial untuk memperkenalkan produk-produk
terbarunya kepada masyarakat, hal ini
dikarenakan agar mereka tidak mengeluarkan
biaya sepersen pun untuk melakukan promosi
tersebut. Tidak hanya itu, produsen tersebut dapat
berinteraksi secara langsung dengan para
konsumen mereka melalui Instagram. Hal ini juga
dimanfaatkan oleh para produsen untuk
mendapatkan konsumen lebih banyak lagi,
terlebih bila mereka ingin mendekati konsumen
yang belum pernah menggunakan produk mereka.
Selain organisasi bersifat perniagaan, organisasi
jenis lainnya juga dapat menggunakan Instagram
untuk tujuan politik ataupun bidang lainnya.
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7)

Geotagging
Setelah memasukkan judul foto tersebut,
bagian selanjutnya adalah bagian Geotag. Bagian
ini akan muncul ketika para pengguna iDevice
mengaktifkan GPS mereka di dalam iDevice
mereka. Dengan demikian iDevice tersebut dapat
mendeteksi lokasi para pengguna Instagram
tersebut berada. Geotagging sendiri adalah
identifikasi meta data geografis dalam situs web
ataupun foto. Dengan Geotag, para pengguna
dapat terdeteksi lokasi mereka telah mengambil
foto tersebut atau tempat foto tersebut telah
diunggah.
8) Jejaring Sosial
Dalam berbagi foto, para pengguna juga tidak
hanya dapat membaginya di dalam Instagram
saja, melainkan foto tersebut dapat dibagi juga
melaui jejaring sosial lainnya seperti Facebook,
Twitter, Foursquare, Tumblr, dan Flickr yang
tersedia di halaman Instagram untuk membagikan
foto tersebut.
9) Tanda Suka
Instagram juga memiliki sebuah fitur tanda
suka yang fungsinya memiliki kesamaan dengan
yang disediakan oleh Facebook, yaitu sebagai
penanda bahwa pengguna yang lain menyukai
foto yang telah diunggah. Berdasarkan dengan
durasi waktu dan jumlah suka pada sebuah foto di
dalam Instagram, hal itulah yang menjadi faktor
khusus yang mempengaruhi foto tersebut terkenal
atau tidak. Namun jumlah pengikut juga menjadi
salah satu unsur yang penting membuat foto
menjadi terkenal. Bila sebuah foto menjadi
terkenal, maka secara langsung foto tersebut akan
masuk ke dalam halaman popular tersendiri.44
44
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5. Minat Berkunjung
a. Pengertian Minat Berkunjung
Minat beli adalah perilaku konsumen yang
muncul sebagai respons terhadap objek yang
menunjukkan keinginan pelanggan untuk melakukan
pembelian.45 Di dalam Sukmawati (2003) mengatakan
bahwa minat berkunjung merupakan bagian dari
komponen perilaku konsumen dalam sikap
mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk
bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar
dilaksanakan. Minat beli merupakan perilaku
konsumen yang menunjukkan sejauh mana
komitmennya
untuk
melakukan
pembelian.
Kebutuhan dan keinginan konsumen akan barang dan
jasa berkembang dari masa ke masa dan
mempengaruhi perilaku mereka dalam pembelian
produk. Dalam istilah asing, perilaku konsumen
disebut consumer buying behavior atau consumer’s
behavior. Minat merupakan salah satu aspek
psikologis seseorang dan memiliki pengaruh yang
cukup besar terhadap sikap perilaku.
Perilaku konsumen dapat didefinisikan
sebagai kegiatan individu yang secara langsung
terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan
barang dan jasa termasuk didalamnya proses
pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan
kegiatan-kegiatan tersebut. Perilaku konsumen dalam
mengambil keputusan membeli mempertimbangkan
barang dan jasa apa yang akan dibeli, dimana, kapan,
bagaimana, berapa jumlah, dan mengapa membeli
produk tersebut.
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Pengertian minat beli konsumen adalah
sesuatu yang timbul setelah menerima rangsangan
dari produk yang dilihatnya, dari sana timbul
ketertarikan untuk mencoba produk tersebut sampai
pada akhirnya membeli agar dapat memilikinya
(Kotler, 2005). Dari pendapat tersebut dapat
disimpulkan bahwa minat beli adalah suatu sikap
senang yang timbul setelah menerima rangsangan dari
produk yang dilihatnya sehingga menimbulkan
dorongan seseorang untuk membeli produk sesuai
dengan kebutuhannya.
Minat pembelian pada konsumen dapat
disamakan dengan minat berkunjung pada wisatawan.
Hal tersebut terlihat dari perilaku yang sama. Belum
ada teori yang terkait dengan minat dan juga
keputusan berkunjung, akan tetapi sesuai dengan apa
yang dikatakan oleh teori Kotler yang menyatakan
bahwa minat pembelian yang diukur oleh indikator
yang sama. Konsumen atau wisatawan dalam
memutuskan untuk berkunjung memiliki berbagai
pertimbangan seperti halnya sebelum melakukan
proses pembelian. Dalam proses untuk memilih,
terdapat satu aspek dimana calon konsumen atau
wisatawan dapat menentukan seperti apa tujuan dari
pilihan yang ada dibenak konsumen atau wisatawan
tersebut.
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Di dalam Ferdinand (2002) mengatakan
bahwa minat beli dapat diidentifikasikan melalui
indikator-indikator sebagai berikut:
a. Minat transaksional, yaitu kecenderungan
seseorang untuk membeli produk.
b. Minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang
untuk mereferensikan produk kepada orang lain.
46
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c. Minat
preferensial,
yaitu
minat
yang
menggambarkan perilaku seseorang yang
memiliki preferensi utama pada produk tersebut.
Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi
sesuatu dengan produk preferensinya.
d. Minat eksploratif, minat ini menggambarkan
perilaku seseorang yang selalu mencari informasi
mengenai produk yang diminatinya dan mencari
informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari
produk-roduk tersebut.48
Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia, minat merupakan suatu kecenderungan
hati terhadap sesuatu, serta keinginan terhadap
sesuatu. Oleh sebab itu, harus ada sesuatu yang
ditimbulkan baik dalam maupun dari luar untuk
menyukai sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia, berkunjung dapat diartikan sebagai
pergi dan datang untuk menegok, saling
mengunjungi, berpergian dan melewati suatu
tempat.
Oleh sebab itu, disimpulkan bahwa minat
berkunjung merupakan suatu kecenderungan
dalam memilih suatu tindakan. Indikator yang
dapat digunakan terkait minat berkunjung adalah
sebagai berikut:49
a. Ketertarikan
Berhubungan dengan daya dorong
seseorang terhadap ketertarikan pada suatu
benda, orang, maupun kegiatan.
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b. Preferensi
Merupakan
minat
yang
menggambarkan perilaku konsumen terhadap
sesuatu produk, barang dan jasa.
c. Pencarian Informasi
Merupakan
minat
yang
menggambarkan perilaku konsumen yang
selalu mencari informasi mengenai produk,
barang dan jasa yang diminati.50
b. Minat Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Minat beli merupakan perilaku konsumen
yang berupa dorongan atau keinginan untuk memiliki
sehingga berusaha untuk mendapatkannya. Jual beli
didefinisiskan sebagai perjanjian tukar-menukar
benda atau barang yang mempunya nilai secara
sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu
menerima barang dan yang lain menerima sesuai
dengan perjanjian yang telah disepakati.
1) Maslahah dalam perilaku konsumen Islami syariah
menginginkan manusia mencapai dan memelihara
kesejahteraannya. Pola konsumsi pada masa kini
menekankan pemenuhan keinginan material
daripada aspek kebutuhan yang lain. Perilaku
konsumsi dalam Islam berdasarkan tuntunan AlQur‟an dan hadits perlu didasarkan atas
rasionalitas
yang
disempurnakan
yang
mengintegrasikan keyakinan kepada kebenaran
yang melampaui rasionalitas manusia yang sangat
terbatas ini.51
2) Kebutuhan dan keinginan Imam Al-Ghazai telah
membedakan dengan jelas antara keinginan
(syahwat) dan kebutukan (hajat). Kebutuhan
adalah rangka mempertahankan kelangsungan
50
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2010), hlm 174.
51

45
hidupnya dan menjalankan fungsinya. Lebih jauh
Imam Al-Ghazali menenkankan pentingnya niat
dalam melakukan konsumsi sehingga tidak kosong
dari makna dan steril. Konsumsi dilakukan dalam
rangka beribadah kepada Allah. Pandangan ini
tentu sangat berbeda dari sudut pandang yang
melekat pada konsep ekonomi konvensional.
Pandangan konvensional yang materialis melihat
bahwa konsumsi merupakan fungsi dari keinginan,
nafsu, harga barang, pendapatan dan lain-lain tanpa
memperdulikan pada sudut pandang spiritual
karena hal itu dianggapnya berada diluar wilayah
otoritas ilmu ekonomi.52
Sebelum melakukan pembelian, seorang
penjual harus bisa membangkitkan minat beli
konsumen. Salah satu caranya adalah dengan
memperindah tampilah produk dan membuat
promosi semenarik mungkin agar calon konsumen
bisa melihat dan mencari informasi mengenai
produk yang ditawarkan penjual. Dan memang
dalam melakukan suatu usaha untuk menarik minat
beli konsumen itu tidak gampang. Karena mereka
yang memiliki keputusan pembelian. Jadi sebagai
penjual harus kreatif agar dapat merangkul pembeli
dan menjadikannya pelanggan. Jika usaha yang
dilakukan sudah maksimal, maka akan ada hasil
yang memuaskan. Sebagaimana firman Allah SWT
dalam Al-Qur‟an surah An-Najm ayat 39-40 yang
artinya “dan bahwa manusia hanya memperoleh
apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya
usahanya
itu
kelak
akan
diperlihatkan
(kepadanya)”.
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Kehendak seseorang untuk membeli atau
memiliki sutau barang atau jasa bisa muncul
karena faktor kebutuhan ataupun faktor keinginan.
Kebutuhan ini terikat dengan segala sesuatu yang
harus dipenuhi agar suatu barang berfungsi secara
sempurna. Keinginan adalah terkait dengan hasrat
atau harapan sesorang yang jika dipenuhi belum
tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi
manusia ataupun suatu barang.
Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk
memenuhi kebutuhan ataupun keinginanya, selama
dengan pemenuhan tersebut maka martabat
manusia bisa meningkat. Semua yang ada dibumi
ini diciptakan untuk kepentingan manusia, namun
manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi
barang/jasa yang halal dan baik saja secara wajar,
tidak berlebihan. Pemenuhan kebutuhan ataupun
keinginan tetap dibolehkan selama hal itu mampu
menambah maslahah atau tidak mendatangkan
mudharat. 53
6. Digital Marketing
a. Pengertian Digital Marketing
Digital marketing adalah kegiatan pemasaran
yang termasuk ke dalam branding (pengenalan merek)
yang menggunakan berbagai media berbasis web
seperti blog, website, e-mail, adwords, jejaring sosial
dan tentunya digital marketing yang bukan hanya
berbicara tentang internet marketing tapi lebih dari
itu.54 Pemasaran digital mengubah struktur pemasaran
dengan menciptakan platform yang memungkinkan
pengguna menghasilkan dan berbagi konten.
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Pemasaran digital, menambah dimensi baru pada
komunikasi yang terjalin antara kelompok pengguna
yang lebih terbatas dalam proses pemasaran
tradisional.55
Sedangkan penjelasan lengkap dari Dave
Chafeey, digital marketing atau pemasaran digital
memiliki arti yang hampir sama dengan pemasaran
elektronik (e-marketing), keduanya menggambarkan
manajemen dan juga pelaksanaan pemasaran
menggunakan media elektronik, jadi yang dimaksud
digital marketing adalah penerapan teknologi digital
yang membentuk saluran online (channel online) ke
pasar (website, e-mail, database, digital melalui
berbagai inovasi terbaru lainnya termasuk di
dalamnya blog, feed, podcast, dan jejaring sosial)
yang memberikan kontribusi terhadap kegiatan
pemasaran yang bertujuan untuk mendapatkan
keuntugan serta membangun dan mengembangkan
hubungan
dengan
pelanggan
dan
juga
mengembangkan pendekatan yang terencana untuk
meningkatkan pengetahuan tentang konsumen
(terhadap perusahaan, perilaku, nilai dan tingkat
loyalitas terhadap merek produknya), kemudian
menyatukan komunikasi yang ditargetkan dengan
pelayanan online sesuai kebutuhan masing-masing
individu atau pelanggan yang spesifik. Singkatnya
digital marketing adalah mencapai tujuan pemasaran
melaui penerapan teknologi dan media digital.56
b. Saluran Media Digital
Saluran media digital adalah teknik
komunikasi online yang digunakan untuk mencapai
tujuan kesadaran merek, keakraban, kesenangan, dan
55
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untuk mempengaruhi niat membeli dengan
mendorong pengguna
media
digital
untuk
mengunjungi situs web untuk terlibat dengan merek
atau produk dan pada akhirnya untuk membeli secara
online atau offline melalui media seperti melalui
telepon atau di dalam toko.
Adapun beberapa saluran utama dari saluran media
digital menurut Chaffey dan Smith yaitu:
1) Search Engine Marketing (SEM)
Penggunaan iklan online pada halaman hasil
mesin pencari untuk membantu pengunjung
menemukan website produk pemasar. Dengan
menempatkan pesan di mesin pencari untuk
mendorong klik tayang ke situs web ketika
pengguna mengetikkan fase kata kunci tertentu.
Dua teknik pemasaran penelusuran utama adalah:
penempatan berbayar atau tautan bersponsor
menggunakan system pay-per-click (PPC) atau
berbayar per klik, dan penempatan dalam daftar
utama menggunakan pengoptimalan mesin
pencari (SEO), pendekatan terstruktur yang
digunakan untuk meningkatkan posisi perusahaan
atau produknya di mesin pencari hasil daftar
alami (badan utama dari halaman hasil pencarian)
untuk kata kunci atau frase yang dipilih.
Website adalah penghubung dengan dunia
digital secara keseluruhan dan mungkin bagian
yang paling penting dalam keseluruhan strategi
pemasaran digital, dimana kegiatan online akan
terarah langsung ke calon konsumen.
Salah satu bagian penting dari website adalah
search engine optimation (SEO), atau proses
pengaturan konten dari website agar mudah
ditemukan oleh pengguna internet yang sedang
mencari konten yang relevan dengan yang ada di
website, dan juga menyajikan konten agar dapat
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dengan mudah ditemukan oleh mesin-mesin
pencari.
Online Public Relations
Memaksimalkan sebutan dan interaksi yang
menguntungkan dengan merek, produk, atau situs
web perusahaan menggunakan situs pihak ketiga
seperti jejaring sosial atau blog yang secara
kebetulan dikunjungi oleh target audiens
perusahaan. Ini juga termasuk menanggapi
sebutan negatif dan melakukan hubungan
masyarakat melalui situs pusat pers atau blog, ini
terkait erat dengan pemasaran media sosial.
Online Partnerships
Membuat dan mengelola pengaturan jangka
panjang untuk mempromosikan layanan online
perusahaan di situs web pihak ketiga atau melalui
komunikasi email. Bentuk atau kemitraan yang
berbeda termasuk membangun tautan, pemasaran
afiliasi, agregat seperti situs perbandingan harga,
sponsor online, dan co-branding.
Interactive Advertising
Penggunaan iklan online seperti spanduk
(banner) dan iklan multimedia untuk mencapai
kesadaran merek (brand awareness) dan
mendorong clickthrough (melalui klik dari
audiens) ke situs target.
Opt-in email marketing
Penggunaan daftar internal untuk di aktivasi
dan mempertahankan pelanggan. Metode ini
menambah daftar kontak dalam email marketing,
melalui pelanggan yang telah melakukan
registrasi yang sudah pasti menyetujui dan
mengetahui bahwa mereka akan mendapatkan
email rutin berisi iklam dari pemasar.

50
6) Social Media Marketing
Pemasaran media sosial (SMM) dapat
didefinisikan sebagai bentuk pemasaran Internet
yang memanfaatkan situs web jejaring sosial
sebagai alat pemasaran.57 Pemasaran media sosial
merupakan kategori penting pemasaran digital
yang melibatkan dan mendorong komunikasi
pelanggan di situs milik perusahaan sendiri, atau
kehadiran sosial seperti facebook atau twitter,
Instagram, atau situs penerbit, blog, dan forum.58
c. Instagram Marketing
1) Pengertian Instagram
Instagram adalah sebuah aplikasi yang
digunakan untuk membagikan foto dan video.
Instagram sendiri merupakan bagian dari
Facebook,
setelah
Mark
Zuckenberg
mengakuisisinya pada tahun 2012. Karena
merupakan
bagian
dari
Facebook,
memungkinkan teman di Facebook dapat
memfollow akun Instagram kita. Semakin
populernya Instagram sebagai aplikasi yang
digunakan untuk membagi foto, membuat banyak
penggunanya yang mulai melakukan bisnis
online
dengan
mempromosikan
produkproduknya melalui Instagram.
Sistem sosial dalam Instagram adalah dengan
menjadi pengikut (followers) akun pengguna
lainnya, atau memiliki pengikut Instagram.
Sehingga dengan demikian komunikasi antara
sesama pengguna Instagram sendiri dapat terjalin
dengan memberikan tanda suka (like) dan juga
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2)

mengomentari foto-foto yang telah diunggah oleh
pengguna lainnya.59
Fitur Sosial Instagram
Instagram sebagai media sosial berbagi foto
memiliki dasar-dasar dalam penggunanya. Fitur
penggunaan Instagram meliputi:
a) Feed. Pada fitur ini pengguna dapat melihat
postingan yang diunggah teman yang sudah
diikuti.
b) Popular “tab”. Digunakan pengguna untuk
melihat foto yang diunggah pengguna lain.
Foto dan video yang masuk ke dalam
halaman populer, merupakan tempat
kumpulan dari foto-foto yang paling banyak
disukai setiap waktunya. Jika ingin melihat
suatu hal yang lebih spesifik, bisa
menuliskan pada kolom pencarian username
dan hashtag.
c) News and Updates. Dengan Instagram
memungkinkan berinteraksi dengan teman
yang diikuti melalui foto atau video yang
diunggah dengan like atau comment dan
memunculkan notifikasi pada akun kita yang
memberikan informasi pengguna Instagram
lain.
d) Like, Comment, Bookmark. Like atau
comment pada Instagram adalah sebuah
apresiasi dan penghargaan tersendiri bagi
pengguna Instagram. Jika pengguna tertarik
pada suatu unggahan, maka kita bisa
memberikan like pada foto tersebut dengan
memberikan double tap ditandai dengan
muncul simbol love pada layar dan comment
jika ingin berinteraksi dengan pengguna
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lain. Dalam Instagram memang tidak
menyediakan fitur untuk download, namun
apabila menyukai postingan tertentu dan
ingin melihatnya lagi di lain waktu, fitur
bookmark atau simpan.
e) Your Profile. Profil dapat dilihat pada ikon
pengguna, dipojok kanan bawah. Pada profil
tersimpan arsip-arsip foto yang pernah
diunggah.
f) Posting. Sebutan ketika akan mengunggah
foto, foto yang akan diunggah dapat diberi
filter bawaan dari Instagram agar terihat
menarik.
Pada tahun 2016, Instagram mempunyai
fitur tambahan yakni Instagram stories. Fitur ini
mendorong pengguna agar membuat dan
membagi konten lebih banyak lagi dan tidak akan
muncul di profile grid atau Instagram feed. Fitur
ini memungkinkan pengguna mengirim foto dan
video yag menghilang setelah 24 jam. Fitur ini
bisa dimanfaatkan untuk pengembangan brand
dengan membagi konten dibalik layar (behind the
scenes). Dengan insta stories, brand memiliki
peluang untuk membawa pengikut ke dalam
sebuah perjalanan dan menceritakan kisah dibalik
posting feed stories mereka.
Selain itu di tahun 2017, Instagram
menambahkan fitur Live Stories sama persis
dengan fitur Facebook Live. Untuk menggunakan
fitur live ini, pengguna cukup menggeser layar ke
kanan dari laman feed dan dipilih start live video.
Setelah siaran selesai, maka video live tadi
menghilang dari aplikasi. Saat pengguna sedang
melakukan siaran langsung, pemberitahuan akan
dikirimkan ke semua teman. Dengan begitu
followers bisa menyaksikan siaran tersebut. Ada
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juga Top Live yang akan menampilkan live
stories terpopuler yang sedang berproses.
Instagram for Business
Di tahun 2016, diluncurkan fitur alat bisnis
Instagram baru untuk membantu perusahaan
memahami pengikutinya dengan lebih baik dan
dalam mengembangkan bisnisnya. Dengan alat
baru tersebut, perusahaan dengan berbagai
ukuran dikenal dengan profil bisnis, memperoleh
wawasan tentang pengikut dan kiriman, serta
mempromosikan kiriman untuk mendorong
tujuan bisnis, semua di dalam aplikasi seluler
Instagram. Artinya, pelanggan dapat melihat
informasi penting di profil akun tersebut, seperti
alamat bisnis atau info kontak dari akun
perusahaan dan dapat memperoleh informasi
yang dapat ditindaklanjuti tentang kiriman yang
memiliki kinerja terbaik, hari dan waktu terbaik
untuk mengitim, serta pencarian demografi
pengikut akun perusahaan tersebut. Bisa juga
untuk mempromosikan kiriman yang sudah
pernah dibagikan, dan menyertakan tombol
seperti
“Pelajari
Selengkapnya”,
untuk
menjangkau pelanggan baru di pemirsa target
dari perusahaan.
Instagram Advertising
Instagram memiliki banyak keuntungan yang
sangat banyak sekali, salah satunya yaitu beriklan
melalui Instagram. Dengan menggunakan alat
periklanan yang sama dengan facebook, berikut
merupakan beberapa keuntungan beriklan
melalui Instagram antara lain yaitu:
a) Target konsumen yang spesifik.
b) Lebih fleksibel.
c) Lebih murah.
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d) Jangkauan yang lebih luas.60
d. Digital Marketing Dalam Perspektif Ekonomi
Islam
Pemasaran syariah dapat didefinisikan
sebagai suatu proses dan strategi (Kebijaksanaan)
pemenuhan kebutuhan melalui produk dan layanan
Halal (Tayyibat) dengan kesepakatan bersama dan
kesejahteraan (Falah) dari kedua belah pihak yaitu
pembeli dan penjual untuk tujuan mencapai
kesejahteraan material dan spiritual. in the world here
and at akhirat. Dari definisinya, aspek inti dari
pemasaran Islam adalah strategi (kebijaksanaan),
kebutuhan, halal (tayyibat), kesepakatan bersama, dan
kesejahteraan (falah).61 Pandangan Islam tentang
promosi sudah ada sejak zama Rasulullah Muhammad
SAW. Nabi Muhammad SAW menggunakan promosi
dalam perdagangan. Prinsip-prinsip yang digunakan
Nabi Muhammad SAW berbeda dengan promosi yang
digunakan dewasa ini. Konsepnya tidak terlepas dari
nilai-nilai moralitas dan sesuai dengan etika serta
sestetika keislaman. Pada saat ini untuk membangun
perusahaan yang efektif, suatu perusahaan
menggunakan variabel-variabel bauran promosi yang
efektif (promotional mix), baik perusahaan barang
maupun jasa. Promosi yang dilakukan bermaksud
untuk mempengaruhi calon konsumen agar membeli
produknya, dengan menawarkan keunggulankeunggulan tertentu pada produknya dan memberi
janji-janji tertentu. Di dalam islam dilarang keras
melakukan penipuan, kebohongan dan mengingkari
janji. Oleh karena itu, dalam melakukan promosi
seorang pebisnis muslim diharuskan menghindari
60
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tindakan kebohongan, janji palsu, iklan porno, serta
publikasi produk yang menghalalkan segala cara.
Islam agama rahmatan lilalamin, yang tidak
menghalalkan kekayaan secara kapitalis, apalagi
dengan cara yang tidak seharusnya. Maka, promosi
apapun yang disampaikan ialah dari hal yang benar
dan bukan menjebak konsumen. Sehingga terciptanya
dunia bisnis yang sehat dan berkualitas. Jual beli
merupakan sesuatu yang diperbolehkan, dengan
catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan
tuntuna ajaran Islam. Allah berfirman dalam surah AlBaqarah ayat 275:

الربّٰوا ََل يَ ُق ْوُم ْو َن اِمَل َك َما يَ ُق ْوُم الم ِذ ْي يَتَ َخبمطُوُ الشْمي ّٰط ُن
ِّ اَلم ِذيْ َن يَأْ ُكلُ ْو َن
ِ
ِ
ِ
الربّٰوآ َواَ َح مل ال ّٰلّوُ الْبَ ْي َع َو َحمرَم
ِّ ك بِاَن ُمه ْم قَالُْوٓا امَّنَا الْبَ ْي ُع ِمثْ ُل
َ سٓ ّٰذل
ِّ م َن الْ َم
ِ
ٓٓفٓ َواَْمُره
ِّ
َ َالربّٰوآ فَ َم ْن َجاۤءَهٓ َم ْوعظَةٌ ِّم ْن مربِّوٓ فَانْتَ ّٰهى فَلَوٓ َما َسل
ۤ
ّٰ ِ
ب النما ِر ٓ ُى ْم فِْي َها ّٰخلِ ُد ْو َن
َ  ا َٰل اللّ ِو ٓ َوَم ْن َع َاد فَاُوّٰل ِٕى.
ْ َك ا
ُ ص ّٰح
”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.”62
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Pada ayat ini Allah menceritakan keadaan
para pemakan riba pada hari kiamat nanti, bahwa
mereka kelak akan bangkit dari kubur menuju masher
(tempat berkumpul) dalam keadaan sempoyongan
jalannya seperti bangkitnya orang gila pada saat
mengamuk karena kesurupan setan. Penyebabnya
dikarenakan mereka menyamakan jual beli sama
dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual
beli dn mengharamkan riba.
Dalam Islam, tujuan utama para pelaku pasar
yaitu untuk mencapai ridha Allah SWT demi
mewujudkan kemaslahatan hidup bersama di samping
kesejahteraan individu, dan pasar merupakan tempat
untuk mengapresiasi kepemilikan individu. Penjual
dan pembeli dapat merealisasikan segala keinginanya
dalam melakukan transaksi atas barang dan jasa.
Dalam hubungan dengan potongan ayat diatas, di
dalam faktor yang mendorong terbentuknya pasar
adalah memperoleh keuntungan bahkan menjadi
faktor dominan bagi terbentuknya mekanisme pasar.
Maka dari berbagai upaya untuk mendapatkan
transaksi jual beli dengan saling keridhaan antara
penjual dan pembeli maka hukumnya halal, dan tidak
bisa disamakan dengan transaksi riba. Syariah tidak
pernah melarang adanya laba dalam jual beli, bahkan
tidak mebatasi laba yang harus dihasilkan oleh
penjual atau pembeli. Akan tetapi syariah hanya
melarang adanya penipuan, tindak kecurangan,
melakukan pembohongan atas kebaikan barang, serta
menyembunyikan aib yang terdapat pada suatu
barang.63
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Menurut Kertajaya dan Sula ada tiga
karakteristik marketing syariah yang dapat dijadikan
panduan bagi para pemasar antara lain yaitu:
e. Etis (Akhlaqiyyah)
Keistimewaan yang lain dar syariah marketer
adalah mengedepankan masalah akhlak dalam
seluruh aspek kegiatannya. Pemasar syariah
terhadap konsep pemasaran yang mengedepankan
nilai-nilai moral dan etika tanpa peduli dari agama
maupun, karena hal ini bersifat universal, seorang
pemasar syariah harus menjunjung tinggi etika
dalam melakukan aktivitas pemasarannya salah
satu nya dengan tidak memberikan janji manis
yang tidak benar serta selalu mengedepankan
kejujuran dalam memasarkan sebuah produk.
f. Realistis (Al-Waqi’yyah)
Syariah marketer adalah konsep pemasaran yang
fleksibel sebagaimana keluasan dan keluwesan
syariah islamiyah yang mendasarinya. Syariah
marketer bukanlah berarti para pemasar itu harus
berpenampilan ala bangsa arab, tetapi syariah
marketer adalah para pemasar yang profesional
dengan penampilan yang bersih, rapih tidak
eksklusif tetapi sangat fleksibel dan luwes dalam
bersifat dan bergaul.
g. Humanis (Insaniyyah)
Keistimewaan yang lain adalah sifatnya yang
humanistis universal. Pengertian humanistis adalah
bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar
derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannnya
terjaga
dan
terpelihara,
serta
sifat-sifat
kehewanannya dapat terkekang dengan panduan
syarih. Syariah Islam adalah syariah humanistis,
diciptakan untuk manusia sesuai dengan
kapasitasnya tanpa memperdulikan ras, warna
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kulit, kebangsaan dan status. Sehingga marketing
syariah bersifat universal. 64
Adapun beberapa prinsip yang menjadi etika dalam
menjalankan marketing syariah, yaitu:
a. Berperilaku benar dan jujur (sidq)
b. Berperilaku adil dalam bisnis (al-adl)
c. Jujur dan terpercaya (amanah)
d. Menepati janji dan tidak curang65
B. Kerangka Berfikir
kerangka berfikir menggambarkan pengaruh antar
variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu pengaruh media
sosial Instagram @lampuung terhadap minat berkunjung
followers ke suatu destinasi. Di dalam penelitian ini dilihat
secara kuantitatif mengenai pengaruh media sosial Instagram
@lampuung terhadap minat berkunjung.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar dibawah ini:
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Media Sosial
Instagram
@lampuung (X)

Minat Berkunjung
(Y)

C. Pengajuan Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap
rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah
penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.
Bisa dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan
baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan
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pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan
data.66 Maka dari itu hipotesis pada penelitian ini adalah:
1. Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Minat
Berkunjung. Di dalam Elly Amalia Sholikha dan Sunarti
(2019) diketahui bahwa variabel Media Sosial (X)
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel
Minat Berkunjung (Y) followers akun Instagram
@batuflowergarden.cobanrais. Hasil penelitian ini juga
didukung oleh teori effendi (2003) yaitu teori S-O-R yang
menyatakan bahwa organisme akan menghasilkan
perilaku tertentu jika ada stimulus khusus sehingga
seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan
kesesuaian antar pesan dan reaksi komunikasi. Di dalam
teori ini stimulus yaitu pesan pada media sosial Instagram
yang akan merangsang seseorang untuk memberi respon.
Respon dalam penelitian ini berupa persepsi followers
terhadap media sosial Instagram yang nantinya akan
timbul minat berkunjung. Penelitian ini juga sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2017)
menyebutkan bahwa media sosial Instagram berpengaruh
terhadap minat berkunjung followers dan besar
pengaruhnya dengan kategori kuat.67
Dari pembahasan tersebut maka hipotesisnya adalah:
H0: Media sosial Instagram tidak berpengaruh terhadap
minat berkunjung.
H1: Media sosial Instagram berpengaruh terhadap minat
berkunjung .
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