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ABSTRAK 

Pandemi covid-19 yang masuk dan menyebar  di indonesia 

menyebabkan dampak yang serius kepada masyarakat. Akibat dari 

wabah menular ini banyak kegiatan masyarakat yang menjadi terhenti. 

Salah satunya marketing yang telah menjadi bagian penting dari 

kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau instansi. Kemudahan 

menggunakan tekhnologi yaitu merubah perilaku pembelian 

konsumen salah satunya impulse buying. Pengendalian perilaku yang 

tidak stabil biasanya disebabkan oleh masyarakat yang membantu 

pemasaran produk melalui affiliate marketing. Affiliate marketing  

memberikan ulasan yang dibagikan di media sosial yang berisi review 

produk secara lebih detail. Penggunaan media sosial saat ini sebagai 

penghubung dalam pemasaran dengan tujuan untuk mendapatkan 

pangsa pasar yang lebih luas.  Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui : (1) pengaruh review terhadap impulse buying konsumen; 

(2) pengaruh affiliate marketing terhadap impulse buying konsumen; 

(3) pandangan perspektif ekonomi islam terhadap sistem affiliate 

marketing yang dilakukan. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

kuantitatif, dimana data yang digunakan menggunakan data primer 

yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. 

Populasi dalam penelitian ini menggunakan seluruh mahasiswa UIN 

Raden Intan Lampung dan menggunakan sampel yang dihasilkan dari 

rumus slovin dan dihasilkan sebesar 100 responden. 

Hasil perhitungan menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Dalam 

penelitian ini hipotesis yang pertama mendapatkan nilai t-hitung < t-

tabel atau 1,109 < 1,984 yang berarti variabel review berpengaruh 

secara signifikan terhadap impulse buying konsumen. Sedangkan 

untuk hipotesis yang kedua menghasilkan t-hitung > t-tabel atau 3,644 

> 1,984 dimana variabel affiliate marketing berpengaruh secara 

signifikan terhadap impulse buying konsumen. 

 

Kata kunci : Pemasaran, Review, Affiliate Marketing, Impulse 

Buying  
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ABSTRACT 

The COVID-19 pandemic that entered and spread in 
Indonesia caused a serious impact on society. As a result of this 

infectious epidemic, many community activities have come to a halt. 

One of them is marketing which has become an important part of the 
activities carried out by companies or agencies. The ease of using 

technology is changing consumer buying behavior, one of which is 

impulse buying. Unstable behavior control is usually caused by the 
community helping product marketing through affiliate marketing. 

Affiliate marketing provides reviews that are shared on social media 

containing product reviews in more detail. The current use of social 

media as a liaison in marketing with the aim of gaining a wider 
market share. This study aims to determine: (1) the effect of reviews 

on consumer impulse buying; (2) the influence of affiliate marketing 

on consumer impulse buying; (3) the perspective of Islamic economics 
on the affiliate marketing system carried out.This study used 

quantitative research, where the data used use primary data obtained 

through distributing questionnaires to respondents. The population of 

this study used all students of UIN Raden Intan Lampung and used the 
sample generated from the Slovin formula and produced as many as 

100 respondents. 

The results of the calculations in this study use the SPSS version 

25 application. In this study used a significance level of 5%, in the 

first hypothesis the value of t-count < t-table or 1.109 < 1.984 which 

means that the review variable has a significant effect on consumer 

impulse buying. Meanwhile the second hypothesis, it produces t-count 

> t-table or 3,644 > 1,984 where the affiliate marketing variable has 

a significant effect on consumer impulse buying. 

 

Keyword : Marketing, Review, Affiliate Marketing, Impulse Buying 
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MOTTO 

 

 

َ َوقُْولُْوا  ْوًلا َسِدْيداا  قَ ٰيٰٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُوا اتَّقُوا ّٰللاه  

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah 

dan ucapkanlah perkataan benar.”  

(Q.S Al-Ahzab : 70) 

 

ا  َ َوَرسُْولَٗه فَقَدْ فَاَز فَْوزا يُّْصِلْح لَكُْم اَْعَمالَكُْم َويَْغِفْر لَكُْم ذُنُْوبَكُْمْۗ َوَمْن يُِّطعِ ّٰللاه

ا  َعِظْيما

“Niscaya Dia (Allah) akan memperbaiki amal-amalmu dan 

mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, 

sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar.” 

 (Q.S. Al-Ahzab : 71) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul ini menjadi hal yang sangat penting dari 

sebuah karya tulis, yang memiliki tujuan untuk memberikan 

gambaran tentang keseluruhan makna yang terkandung dalam 

memahami judul skripsi ini. Untuk itu penulis merasa perlu 

menjelaskan pengertian dan istilah-istilah yang terkandung di 

dalam judul agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam 

memahami judul karya ilmiah penulis dalam skripsi adalah 

“Pengaruh Review dan Affiliate Marketing Produk E-

Commerce Terhadap Impulse Buying Konsumen Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam”. Berikut penulis uraikan 

pengertian dan penjelasan sebagai berikut : 

1. Pengaruh 

Pengaruh ialah suatu kejadian dimana benda atau 

orang yang memiliki kekuatan untuk dapat memberikan 

perubahan terhadap sesuatu yang terjadi disekitarnya1. 

2. Review 

Review atau ulasan berisi penilaian terhadap sesuatu 

yang sudah seseorang rasakan manfaatnya baik bersifat 

positif maupun negatif. Dalam penelitian ini ulasan yang 

dimaksud condong ke penilaian produk barang atau jasa 

berdasarkan pengalaman yang sudah dirasakan pengguna. 

Ulasan dibuat setelah pengguna menggunakan produk 

atau jasa kemudian dia memberikan ulasan agar 

konsumen mengetahui dengan real atau nyata kualitas 

dari produk atau jasa tersebut.  Online review pada 

platform e-commerce  bersumber dari pengalaman 

konsumen, dari pengalaman pengirimannya sampai 

                                                             
1Winarno Surakhmad, “Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode 

dan Tekhnik,” 7 ed. (Bandung: Tarsito, 1985), 
http://opacdisperpusipponorogokab.perpusnas.go.id/detail-opac?id=5296. 
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pengalaman mengkonsumsi atau menggunakan produk 

tersebut.2 

3. Affiliate Marketing 

Affiliate marketing atau sering disebut dengan 

pemasaran affiliasi adalah suatu kegiatan dimana suatu 

produk atau jasa yang dimiliki oleh satu kesatuan baik 

berupa bisnis e-commerce maupun perorangan atau 

kombinasi yang kemudian di promosikan oleh penjual 

aktif dengan kesepakatan pembagian hasil. Pemasaran 

yang dilakukan yaitu dengan menjual info produk dengan 

akurat dan menarik konsumen untuk dating ke situs link 

internet yang sudah kita share.3 

4. E-Commerce 

Menurut Opiida e-commerce  merupakan salah satu 

tempat penyedia media online yang berbasis web untuk 

menjadi perantara transaksi antara pembeli dan penjual.4 

5. Impulse Buying 

Menurut Aprillia dan Septila impulse buying atau 

pembelian impulsif merupakan  suatu proses pembelian 

yang dilakukan oleh konsumen tanpa adanya 

pertimbangan kebutuhan produk tersebut serta sangat 

terpengaruh oleh unsur emosional individu tersebut.5 

Pembelian impulsif ini adalah suatu keadaan dimana 

terjadinya transaksi pembelian yang spontan atau tidak 

direncanakan yang dilakukan pembeli secara emosional, 

                                                             
2Lidya Agustina, Alifia Oktrina Fayardi, dan Irwansyah, “Online 

Review : Indikator Penilaian Kredibilitas Online dalam Platform E-

commerce,” Ilmu Komunikasi 15, no. 4 (2018), 
https://doi.org/https://doi.org/10.24002/jik.v15i2.1320. 

3Ahmad Muhamim, “Analisis Strategi Affiliate Marketing Terhadap 
Tingkat Penjualan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Butik Zoya 
Cabang Kedaton Bandar Lampung)” (Universitas Islam Negeri raden Intan 
Lampung, 2017), http://repository.radenintan.ac.id/319/. 

4Iin Sofiani dan Andi Iwan Nurhidayat, “siRancang Bangun Aplikasi 
E-Marketplace Hasil Pertanian Berbasis Website Dengan Menggunakan 
Framework Codeigniter,” Manajemen Informatika 10 (2019): 26, 

https://doi.org/https://doi.org/10.47065/josyc.v2i4.850. 
5Rasulika Septila dan Eka Dian Aprilia, “Impulse Buying Pada 

Mahasiswa Di Banda Aceh,” Psikologi 2 (2017): 170–83. 
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dimana disebabkan oleh pengaruh perasaan konsumen 

yang tiba-tiba timbul saat melihat suatu produk atau jasa. 

6. Konsumen 

Konsumen adalah seseorang pemakai barang hasil 

produksi (seperti pakaian, makanan, ataupun benda 

lainnya) bahkan sampai jasa yang ditawarkan untuk dapat 

memebuhi kebutuhan konsumen. 

7. Perspektif 

Perspektif berasal dari bahasa italia yaitu 

“prospettiva” yang berarti gambar pandangan. Perspektif 

merupakan suatu cara pandang terhadap suatu masalah 

yang terjadi atau digunakan dalam melihat suatu 

fenomena yang sedang terjadi.6 Sudut pandang ini 

digunakan untuk dapat melihat dan menilai apakah suatu 

tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan atau 

justru sebaliknya. 

8. Ekonomi Islam 

Ekonomi islam adalah aktivitas ekonomi yang 

dilandasi dengan penerapan konsep-konsep Al-Qur’an 

dan Hadist baik secara langsung maupun tidak langsung.7 

Berdasarkan uraian istilah-istilah yang sudah dijelaskan, 

maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul 

skripsin ini dalah suatu fenomena baru terkait pemasaran 

berupa review dan affiliate marketing pada suatu marketplace  

yang dapat mempengaruhi impulse buying konsumen jika 

dikaji dengan perspektif ekonomi islam. Dengan demikian 

penulis melakukan penelitian terkait marketing online 

perusahaan di era pandemic pada kalangan mahasiswa UIN 

Raden Intan Lampung. 

 

 

 

                                                             
6Elvinaro Ardianto dan Bambang Q-Anees, Filsafat Ilmu Komunikasi, 

4 ed. (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2014). 
7Jaharuddin dan Bambang Sutrisno, Pengantar Ekonomi Islam, ed. 

oleh Muhammad Masykur, 1 ed. (Jakarta: Salemba Diniyah, 2019). 
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B. Latar Belakang 

Dimasa pandemi covid-19 yang masuk dan menyebar di 

Indonesia memberikan dampak kepada masyarakat Indonesia 

baik dalam bidang kesehatan, perekonomian bahkan sampai 

pendidikan. Angka kematian di Indonesia akibat virus ini juga 

tidak sedikit. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam 

memutus rantai penyebaran virus covid-19 ini, yaitu dengan 

cara melakukan Lockdown sampai PPKM. Masyarakat juga di 

himbau untuk menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci 

tangan dan selalu menghindari kerumunan untuk dapat 

mencegah penularan virus covid-19 ini. Kegiatan pembatasan 

ini mewajibkan masyarakat untuk tetap dirumah dan 

mengganti semua kegiatan diluar menjadi dilakukan dari 

rumah saja, seperti bekerja, beribadah, belajar, dan kegiatan 

lainnya.  

Kebijakan pemerintah untuk dapat memutus rantai 

penyebaran covid-19 ini mendapatkan pro dan kontra dari 

masyarakat. Kalangan masyarakat yang memiliki 

perekonomian diatas menanggapi kebijakan pemerintah ini 

dengan nyaman saja. Tetapi lain halnya dengan yang 

dirasakan masyarakat yang harus bekerja dahulu baru 

mendapatkan uang  yang digunakan untuk mencukupi 

keperluan sehari-harinya. Masyarakat yang mendapatkan 

pendapatan per hari mereka mengeluh dengan adanya 

kebijakan PPKM membuat mereka tidak bisa memenuhi 

kebutuhan mereka. Selain itu dampak lain juga dirasakan oleh 

karyawan perusahaan yang harus terpaksa diberhentikan 

untuk mengurangi beban perusahaan yang saat pandemi 

mengalami kelumpuhan akibat pemasaran yang dilakukan 

tidak dapat berjalan.   

Pemasaran ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

suatu perusahaan atau instansi dalam mentransfer nilai-nilai 

terkait informasi produk maupun jasa kepada konsumen.8 

                                                             
8Ana Ramadhayanti, “Pengaruh Komunikasi Pemasaran dan Affiliate 

Marketing Terhadap Volume Penjualan,” Komunikasi Bisnis dan 
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Menurut Kotler pemasaran merupakan suatu proses antara 

individu maupun kelompok untuk dapat memenuhi kebutuhan 

mereka melalui transaksi pertukaran produk melalui pihak 

penjual atau perusahaan. Hal inilah yang menjadikan 

masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan nya terbatas 

disaat masa PPKM ini karena mereka harus selalu ada 

dirumah. Masyarakat saat ini sedang beradaptasi dengan 

kegiatan baru yang lebih terbatas yaitu hanya dapat dirumah 

saja. Adanya perkembangan tekhnologi yang semakin canggih 

sangat membantu masyarakat sebagai alternatif dalam 

melakukan pekerjaan mereka diluar ruangan dapat 

terselesaikan dengan tekhnologi. Pemanfaatan dan 

penggunaan internet oleh masyarakat juga perlahan 

mengalami pergeseran konfigurasi.   

Menurut survey yang dilakukan oleh APJII ( Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) mayoritas pengguna 

mengakses internet lebih dari 8 jam sehari dan selama 

pandemi telah terjadi pergeseran perilaku pengguna selama 

masa pandemic, antara lain dari konten media online yang 

dapat dengan mudah di akses oleh pengguna. Tekhnologi 

internet di Indonesia semakin masif. Peran yang diberikan 

kepada pengguna juga semakin luas dari berbagai sector, 

seperti social, ekonomi, dan politik. Hal inilah yang menjadi 

faktor utama meningkatnya pengguna internet Indonesia 

khususnya pada periode 2019 – kuartal II 2020. APJII 

mengumumkan bahwa jumlah pengguna intenet di Indonesia 

hingga kuartal II 2020 sudah naik menjadi 73,7 % dari 

populasi atau setara dengan 196,7 juta jiwa pengguna. 

Pengguna internet  ini naik sebesar 8,9% disbanding tahun 

2018 atau setara dengan 25,5 juta jiwa pengguna baru. Angka 

ini menyatakan bahwa pengguna internet sangat tinggi yaitu 

hampir menyentuh angka 200 juta jiwa pengguna dari jumlah 

                                                                                                                                   
Manajemen 8, no. 1 (2021): 96, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-
kalam.v8i1.4161. 
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populasi  sebesar 266,9 juta jiwa (menurut Badan Pusat 

Statistik).9 

Pemanfaatan tekhnologi semakin berkembang, bukan 

hanya memberikan layanan dan kemudahan dalam menerima 

informasi namun digunakan dalam media pemasaran berbasis 

digital.10 Perkembangan tekhnologi yang semakin canggih 

membuat dampak positif yang dapat dirasakan masyarakat 

manfaatnya. Akibat dari pandemi ini menjadikan life style 

masyarakat sangat berubah dari sebelumnya. Banyak dari 

masyarakat menggunakan tekhnologi untuk mengerjakan 

WFH (Work From Home) atau juga digunakan para anak 

sekolah untuk belajar jarak jauh. Transformasi digital 

mendorong pengguna mengakses internet lebih sering 

dikarenakan situasi yang mengharuskan kita tetap dirumah 

dan melakukan semua kegiatan secara daring. Salah satu 

tekhnologi yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat 

yaitu menggunakan e-commerce atau pasar elektronik. Semula 

semua transaksi hanya bisa dilakukan dengan    tatap muka, 

namun saat ini dengan perkembangan tekhnologi transaksi 

jual beli dapat melalui smartphone, tablet, laptop, dan media 

tekhnologi lainnya. Hal inilah yang juga menjadi faktor 

pedagang mulai beralih dari berdagang secara konvensional 

ke sistem online. Manfaat ini juga bukan hanya dirasakan oleh 

masyarakat saja namun para pebisnis dan perusahaan juga 

sedikit terbantu di saat masa pandemi saat ini untuk tetap bisa 

memberikan kebutuhan untuk masyarakat. Sitem penjualan 

yang semakin maju ini akan membuat pangsa pasar pedagang 

atau perusahaan lebih luas. 

                                                             
9APJII, “BULETIN APJII” (Jakarta, 2020), 

https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jik/article/view/1320. 
10 Patricia Felita dan Elsie Oktivera, “Pengaruh Sales Promotion 

Shopee Indonesia Terhadap Impulsive Buying Konsumen Studi Kasus: 

Impulsive Buying Pada Mahasiswa STIKS Tarakanita,” Ilmu Komunikasi 
dan Bisnis 4, no. April (2019): 161, 
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36914/jikb.v4i2.229. 
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Gambar 1. 1 

Estimasi Nilai Transaksi E-Commerce di Indonesia (2021-

2025) 

Sumber : katadata.com 

 

Pasar perdagangan elektronik (e-commerce) Indonesia 

diperkirakan akan menjadi contributor pertumbuhan utama 

Asia Pasifik. Seperti data diatas bahwa jumlah transaksi e-

commerce terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan 

analisis RedSeer, pasar e-commerce Indonesia diproyeksikan 

dapat meningkat menjadi US$ 137,5 Miliar pada 2025. Nilai 

transaksi tersebut merupakan pertumbuhan majemuk tahunan 

(CAGR) sebesar 25,3% dari pencapaian tahun 2020 sebesar 

US$ 44,6 Miliar. Sedangkan pada tahun 2022, nilai transaksi 

diproyeksikan menjadi US$ 104 Miliar pada 2023 dan 

US$121 Miliar pada 2024. Pertumbuhan pasar E-Commerce  

di Indonesia di dukung oleh empat hal, yaitu ekonomi 

berbasis konsumsi, demografi yang masih muda, ekonomi 

digital yang bertumbuh, dan keinginan konsumen yang ingin 

serba mudah. 

Kemudahan dalam penggunaan tekhnologi yaitu merubah 

perilaku pembelian konsumen salah satunya impulse buying. 
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Mereka melakukan pembelian bukan karena kebutuhan tetapi 

didorong oleh emosional mereka tanpa memikirkan manfaat 

pasti dari produk yang mereka beli. Menurut (Rook, 1987) 

impulse buying merupakan proses pembelian yang dilakukan 

oleh konsumen dengan tidak mempertimbangkan kebutuhan 

produk tersebut dan tidak melakukan pencarian informasi 

sebelum membeli artimya mereka membeli produk dengan 

unsur emosional saja.  

Pemanfaatan pemasaran berbasis tekhnologi ini dengan 

menggunakan jejaring social (media social) tidak 

membutuhkan banyak biaya dan sasaran konsumen akan lebih 

luas. Sebelumnya Kelebihan yang sangat membantu dimasa 

pandemic saat ini dimana masyarakat yang dapat memenuhi 

kebutuhannya dan mencari informasi produk yang mereka cari 

tanpa harus bertatap muka dengan pembeli. Kemudahan inilah 

yang menjadikan sikap konsumtif masyarakat lebih meningkat 

akibat transaksi online ini.  

Adanya fenomena yang terjadi juga diimbangi dengan 

adanya pemanfaatan untuk mencari penghasilan tambahan 

meskipun hanya dirumah saja. Salah satu yang banyak 

diminati yaitu menjadi content creator. Para content creator 

menghasilkan uang dengan membuat konten yang menarik 

dan diunggah di channel youtube, social media, sampai ke 

aplikasi tiktok. Penyampaian informasi melalui cara ini 

membuat pesan disampaikan dengan waktu singkat dan lebih 

luas juga dapat mempengaruhi perilaku konsumtif konsumen 

untuk melihat produk yang kita jual.11 Kegiatan ini merupakan 

cara yang uniq untuk dilakukan dimasa pandemic saat ini. 

Melihat sebelumnya para pemilik produk mempromosikan 

produk mereka dengan mandiri, seperti mereka membuat 

konten, member diskon, melakukan endorse kepada orang-

                                                             
11 Nabela Fitriya Madinah, “Pengaruh Strategi Marketing Flash Sale 

Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Berbelanja Online Ditinjau Dari 

Perilaku Konsumen Islami (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Islam 

UII Pengguna Shopee)” (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021), 

https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/32818. 
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orang yang memiliki viewer banyak, dan lain sebagainya. 

Sebenarnya sistem kerja affiliate marketing dengan endorse 

tetapi memiliki perbedaan. Pada affiliate marketing lebih 

terbuka bebas untuk semua kalangan mempromosikan produk, 

mendapat pendapatan setelah terjadi transaksi pembelian, 

biasanya mereka akan melakukan pembelian secara mandiri 

baru dapat memberikan komentar terkait produk. Sedangkan 

untuk endorse harus melalui tawaran yang diberikan dari 

pemilik produk kepada seseorang yang akan melakukan 

review produk, ketentuan pembayaran dilakukan di awal jadi 

berapapun pendapatan dari penjualan produk tidak 

mempengaruhi biaya, dan biasanya produk yang akan di 

review akan diberikan terlebih dahulu kepada pemilik produk 

baik setelahnya dikembalikan ataupun tidak. 

Penulis melakukan pengamatan saat ini, bisnis affiliate 

marketing sangat digandrungi di masa pandemi saat ini. 

Affiliate Marketing atau affiliasi pemasaran merupakan suatu 

cara dimana kita menjualkan produk orang lain dan akan 

mendapatkan komisi jika terjadi pembelian melalui referensi 

kita. Referensi yang dibagikan berupa sebuah link atau tautan 

yang dapat terhubung langsung ke e-commerce penjual. 

Program affiliasi ini dinilai dapat mengambil alih komitmen 

pemasaran dari penjual.  

Seorang pemasar tidak perlu memikirkan stok atau 

persediaan tetapi hanya perlu memikirkan bagaimana 

mengarahkan pengunjung ke website melalui link khusus 

affiliator miliki. Link ini akan affiliator dapatkan dari mercaht 

yang diberikan kepada kita sebagai alat untuk mendeteksi 

bahwa pembeli yang dating melalui referensi kita.12 Dengan 

begitu akan mempengaruhi minat beli dan perilaku konsumtif 

konsumen. Mereka akan mendapatkan keuntungan jika terjadi 

transaksi atau pemesanan produk yang sudah mereka 

                                                             
12 Desrini Ningsih dan Putu Hari Kurniawan, “Strategi Pemilihan 

Channel Penjualan Sebagai Implementasi Dalam Model Afiliasi Bisnis 

Pengelolaan Hotel Non Jaringan Di Kota Batam,” Penelitian Ilmu 
Manajemen (JPIM) 4, no. 3 (2019): 1020, 
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30736%2Fjpim.v4i3.268.g254. 
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promosikan. Keuntungan ini juga dinamakan berupa komisi 

atas jasa mereka. Pemasaran digital melalui affiliate 

marketing dirasa cukup menarik pada kondisi saat ini. 

Dalam perspektif islam jual beli melalui perantara dan 

memberi upah sudah diatur dalam Al-Qur’an dan Hadist. 

Upah dalam pengertian islam adalah suatu imbalan atau 

balasan yang menjadi hak buruh untuk diberikan setelah 

melakukan pekerjaan. Dalam surat Az- Zumar ayat 35 : 

ُ َعْنُهْم أَْسَوأَ الَِّذي َعِملُوا َويَْجِزيَُهْم أَْجَرهُْم بِأَْحَسِن الَِّذي  ِليَُكف َِر ّٰللاَّ

 َكانُوا يَْعَملُونَ 

Artinya : 

“Agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk 

yang pernah mereka lakukan dengan memberi pahala kepada 

mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka 

kerjakan.” (Q.S. Az-Zumar [39]: 35) 

Upah atau yang dalam bahasa arabnya ujrah, diberikan 

kepada sesorang harus sebanding dengan pekerjaan yang telah 

mereka lakukan. Penetapan upah harus memiliki unsure 

keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, 

sehingga pemberian upah dengan perspektif islam dapat 

sejalan. 

Dalam Al-Quran surat An-Nisa Ayat 29 : 

 

اْلبَاِطِل إًِلَّ أَْن تَكُوَن يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ًَل تَأْكُلُوا أَْمَوالَكُْم بَْينَكُْم بِ 

َ َكاَن بِكُْم َرِحيما   تَِجاَرةا َعْن تََراٍض ِمْنكُْم ۚ َوًَل تَْقتُلُوا أَْنفَُسكُْم ۚ إِنَّ ّٰللاَّ

 ا

Artinya : 

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil 

(tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas 

dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu, sungguh, Allah maha Penyayang 

kepadamu.”   
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Berdasarkan latar belakang yang sudah disusun dengan 

melihat fenomena dan permasalahan yang ada maka peneliti 

tertarik mengangkat permasalahan ini ke dalam karya tulis 

berupa skripsi dengan judul “Pengaruh Review dan Affiliate 

Marketing Produk Marketplace Terhadap Impulse Buying 

Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini harus 

memiliki batasan, dimana agar pembahasan tidak terlalu luas 

yang akan menyebabkan pokok pemasalahan utama tidak 

terjawab dan mempermudah dalam pelaksanaan penelitian ini. 

Dalam hal ini penulis akan membatasi permasalahan dengan 

hanya membahas terkait pengaruh review dan affiliate 

marketing terhadap impulse buying konsumen perspektif 

islam, dan sasaran penelitian hanya pada mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang sudah 

dipaparkan  fenomena dan masalah yang akan menjadi topik 

penelitian ini. Dapat diuraikan rumusan masalahnya sebagai 

berikut : 

1. Apakah Review dapat berpengaruh terhadap Impulse 

Buying Konsumen? 

2. Apakah Affiliate Marketing berpengaruh terhadap 

Impulse Buying Konsumen? 

3. Apakah Review dan Affiliate Marketing secara 

bersamaan berpengaruh terhadap Impulse Buying 

Konsumen dan sudah sesuai dengan perspektif 

ekonomi islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang sudah dibuat akan 

mendapatkan tujuan penelitian yang diharapkan tercapai. 
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Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara 

lain : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Review terhadap Impulse 

Buying konsumen. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Affiliate Marketing 

terhadap Impulse Buying konsumen. 

3. Untuk mengetahui pandangan  perspektif ekonomi 

islam terhadap sistem Affiliate Marketing yang 

dilakukan. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian yang dilakukan ini, diharapkan 

dapat memberikan manfaat kepada para pihak yang 

berkepentingan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini 

antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di 

bidang pemasaran, khususnya pada bidang review dan 

affiliate marketing di era digital. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Akademisi 

Sebagai bahan acuan maupun sumber referensi 

untuk dapat menambah wawasan guna dapat 

digunakan oleh peneliti selanjutnya maupun pihak 

yang ingin menambah pengetahuan dibidang 

pemasaran khususnya terkait dengan topik review 

dan affiliate marketing. 

b. Bagi Masyarakat 

Diharapkan penelitian ini menjawab pertanyaan 

masyarakat apakah berbisnis melalui affiliate 

marketing ini sejalan dengan perspektif islam. 

Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat 

membantu masyarakat untuk dapat menghasilkan 

uang dengan memanfaatkan smartphone dan media 

social pribadi mereka. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Dalam proses penulisan skripsi ini, referensi yang 

digunakan penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang 

relevan dan berkaitan dengan tema yang dibahas pada skripsi 

ini yaitu pemasaran online seperti review dan affiliate 

marketing. Kemudian penelitian ini juga membahas tentang 

sistem affiliate marketing dari perspektif islam. Acuan ini 

juga digunakan untuk mengetahui batasan dan tujuan 

penelitian agar lebih spesifikasi dan fokus pada hal-hal 

tersebut. Diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Patricia Felita dan 

Elcia Oktivera (2019) yang berjudul “Pengaruh Sales 

Promotion Shopee Indonesia Terhadap Impulse 

Buying Konsumen Studi Kasus : Impulse Buying Pada 

Mahasiswa Stikes Tarakanita”. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan data primer, dan menyebarkan 

kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa STIKS 

yang memiliki akun shopee yaitu sebanyak 130 

mahasiswa. Variabel dalam penelitian ini 

menggunakan 2 variabel yaitu Sales Promotion 

sebagai variabel X dan Impulse Buying sebagai 

variabel Y. Hasil dalam penelitian yaitu Sales 

Promotion Shopee Indonesia berpengaruh terhadap 

Impulse Buying Mahasiswa STIKS Tarakanita.13  

a. Perbedaan 

Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada 

variabel independent yaitu pada penelitian ini 

menggunakan Review dan Affiliate Marketing 

b. Persamaan  

                                                             
13 Felita dan Oktivera, “Pengaruh Sales Promotion Shopee Indonesia 

Terhadap Impulsive Buying Konsumen Studi Kasus: Impulsive Buying 
Pada Mahasiswa STIKS Tarakanita.” 183 
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Persamaan pada penelitian ini yaitu 

menggunakan variabel dependen Impulse 

Buying. Persamaan yang lainnya juga terletak 

pada objeknya menggunakan e-commerce. 

 

2. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ahmad 

Muhamim (2017) yang berjudul “Analisis Strategi 

Affiliate Marketing Terhadap Tingkat Penjualan 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Jenis penelitian 

yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

metode penelitian lapangan (field research). Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh 

karyawan butik Zoya cabang Bandar Lampung. 

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, penerapan 

strategi affiliate marketing Butik Zoya sudah 

menerapkan strategi dengan mengarahkan karyawan 

Butik Zoya untuk mempromosikan produk Zoya 

sendiri melalui akun media social pribadi masing-

masing. Strategi ini dinilai sangat efektif karena 

sasaran konsumen langsung tertuju pada mereka 

dengan adanya interaksi yang terjadi ketika pda 

affiliaters meng update barang dari Zoya sendiri ke 

media social mereka. Dalam perspektif ekonomi islam 

strategi affiliate marketing sudah memenuhi rukun 

dan syarat dalam bermuamalah sehingga bisa di 

jalankan sebagai salah satu prosedur dalam jual beli 

yang sah dan dilakukan oleh masyarakat.14 

a. Perbedaan  

Perbedaannya terletak pada variabel dependen 

yaitu variabel impulse buying dan pada 

penelitian sebelumnya diatas menggunakan 

variabel Tingkat Penjualan. 

b. Persamaan  

                                                             
14 Muhamim, “Analisis Strategi Affiliate Marketing Terhadap Tingkat 

Penjualan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Butik Zoya Cabang 
Kedaton Bandar Lampung).” 
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Penelitian ini memiliki persamaan yaitu 

variabel independen yaitu affiliate marketing. 

3. Selanjutnya penelitian ini dilakukan oleh Eko Putra 

(2020) yang berjudul “Pengaruh Promosi Melalui 

Sosial Media dan Review Produk pada Marketplace 

Shopee Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada 

Mahasiswa STIE Pasaman)”. Jenis penelitian ini yaitu 

penelitian kuantitatif dengan tekhnik pengambilan 

sampel menggunakan tekhnik non-probability 

sampling yaitu sampling accidental dan jumlah 

sampel 100 responden. Kesimpulan dalam penelitian 

ini yaitu ada pengaruh signifikan antara promosi 

melalui social media dan review produk terhadap 

keputusan pembelian pada mahasiswa STIE 

Pasaman.15 Dapat ditarik kesimpulan bahwa promosi 

melalui media social dan review produk dapat 

berpengaruh secara bersamaan terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

a. Perbedaan 

Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada 

variabel yang diambil yaitu terkait review 

produk 

b. Persamaan 

Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada 

variabel yang diambil yaitu terkait review 

produk. 

 

4. Penelitian ini dilakukan oleh Aulia Nuraini (2018) 

dengan judul penelitian “Jual Beli Dalam Praktek 

Affiliate Marketing Pada Internet Maketing E-

Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam”. Pada 

penelitian ini menggunakan analisis kualitatid dengan 

                                                             
15 Eko Putra, “Pengaruh Promosi Melalui Sosial Media Dan Review 

Produk Pada Marketplace Shopee Terhadap Keputusan Pembelian ( Studi 
Pada Mahasiswa STIE Pasaman ),” Apresiasi ekonomi 8, no. September 
(2020): 467–74, https://doi.org/https://doi.org/10.31846/jae.v8i3.298. 
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cara berpikir induktif, yaitu mengambil dan 

menganalisis fakta-fakta yang dikumpulkan dari 

berbagai sumber yang masih bersifat umum lalu 

diaplikasikan kepada masalah yang diteliti untuk 

dapat diambil kesimpulan. 

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini 

yaitu dalam hukum islam affiliate marketing dapat 

diqiyaskan dengan jialah dimana terdapat banyak 

kemiripan diantara keduanya berupa pengertian, rukun 

jialah dan mekanimesnya. Selama akad dan ketentuan 

yang dilakukan affiliate marketer ada didalam 

ketentuan syariah, maka praktek jual beli maupun 

bisnis affiliate marketing tersebut diperbolehkan.16  

a. Perbedaan 

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu 

membahas mengenai affiliate marketing pada 

e-commerce juga status akad affiliate 

marketing tersebut. 

b. Persamaan 

Perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi 

yang akan saya susun adalah dimana akan 

membahas pengaruh dari affiliate marketing 

terhadap impulse buying konsumen. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan 

berdasarkan pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2020. 

Sistematika penulisan yang diatur yaitu dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB I merupakan bab pembuka dimana digunakan untuk 

menjelaskan hubungan suatu permasalahan yang akan dibahas 

                                                             
16 Aulia Nuraini, “Jual Beli Dalam Praktek Affiliate Marketing Pada 

Internet Marketing E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam” 
(Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018). 72 
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dalam bab-bab selanjutnya. Penjelasan masalah tersebut dapat 

diuraikan kedalam beberapa subbab, antara lain penegasan 

judul, latar belakang, identifikasi masalah dan batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

BAB II akan menyajikan suatu landasan teori yang akan 

digunakan saat penelitian dilakukan. Ruang lingkup yaitu 

penjabaran terkait teori yang digunakan dan pengajuan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

BAB III ini menyajikan pengumpulan data diperoleh, 

definisi operasional variabel, instrument penelitian dan 

pengolahan data yang sudah didapat. 

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

BAB IV membahas hasil yang sudah di olah pada BAB 

sebelumnya guna dapat menemukan jawaban dari rumusan 

masalah. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

BAB V berisi kesimpulan dan rekomendasi yang didapat 

dari hasil penelitian yang sudah dilakukan yang berhubungan 

dengan pokok permasalah dalam penelitian ini. 

DAFTAR RUJUKAN 

LAMPIRAN 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Grand Teori 

1. Teory AIDDA 

Teori AIDDA pertama kali dikemukakan oleh Wilbur 

Scharmm atau sering disebut juga dengan From Attention to 

Action Procedure.  Teori AIDDA merupakan teori yang 

menjelaskan mengenai komunikasi pemasaran yang baik. 

Komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan tidak 

semuanya dapat memberikan pengaruh terhadap emosional 

konsumen agar tertarik dengan produk yang ditawarkan. 

Pemilihan cara yang unik dalam komunikasi juga dapat 

mempengaruhi emosional konsumen.  

Sedangkan menurut Effendy dalam bukunya “Ilmu 

Komunikasi Teori dan Praktek”, AIDDA merupakan 

akronim dari beberapa kata menjadi beberapa elemen, 

sebagai berikut : 

a) Attention (Perhatian), suatu perasaan seseorang 

untuk mencari dan melihat sesuatu. 

b) Interest (Ketertarikan), perasaan seseorang yang 

muncul dan membuat ingin lebih dalam 

mengetahui tetang suatu hal yang menimbulkan 

daya tarik konsumen. 

c) Desire (Keinginan), keinginan untuk memiliki 

sesuatu yang timbul setelah menarik perhatian 

konsumen. 

d) Decision (Keputusan), kepercayaan diri konsumen 

terkait keputusannya untuk melakukan sesuatu. 

e) Action (Tindakan), suatu aktivitas dimana 

konsumen melakukan yang menjadi keputusannya 

dengan merealisasikan keyakinan dan 

ketertarikannya terhadap sesuatu.17 

 

                                                             
17Astri Rumondang dan Dkk, Pemasaran Digital dan Perilaku 

Konsumen, ed. oleh Alex Rikki, 1 ed. (Yayasan Kita Menulis, 2020). 
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Gambar 1. 2 Model Teori AIDDA 

Sumber : Buku Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek oleh 

Effendy 

 

Konsep AIDDA merupakan sikap psikologis kosnumen 

sebelum melakukan keputusan pembelian suatu produk. 

Sebelum konsumen mencapai tahap action diperlukan 

beberapa tahap sebelumnya yang dapat mempengaruhi 

emosional konsumen. Tahap pertama yaitu attention atau 

perhatian yang menjadi langkah awal penentu ketertarikan 

konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Setelah 

perhatian konsumen telah terbentuk, tahap selanjutnya yaitu 

menumbuhkan minat atau interest yang menjadikan 

konsumen lebih dekat dengan keputusan pembelian. Minat 

yang sudah dirasakan oleh konsumen akan membawa 

konsumen ke perasaan keinginan atau desire. Sampai tahap 

ini sudah muncul rasa keinginan dalam diri konsumen 

namun bagi komunikan ditahap ini belum berarti apa-apa, 

Attention 

Action 

Interest 

Desire 

Decision 
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maka komunikan harus bisa membawa konsumen kepada 

tahap decision atau keputusan, pada tahap ini konsumen 

sudah memutuskan bahwa akan melakukan pembelian 

terkait suatu produk sampai akhirnya konsumen melakukan 

action atau tindakan yang menjadi tahap akhir konsumen 

melakukan transaksi pembelian. 

 

2. Teori Agency Model 

Menurut Robert N Anthony dan Vijay Govindarajan, 

teori agensi merupakan teori yang mendasari hubungan 

antara principal dan agent dengan asumsi bahwa setiap 

individu termotivasi oleh kepentingannya masing-masing, 

sehingga dapat menimbulkan konflik antara principal dan 

agent.18 

Teori agensi merupakan teori dasar yang digunakan 

untuk memahami isu corporate governance dan earning 

management. Dalam praktiknya teori ini dapat 

mengakibatkan hubungan yang asimetri antara pemilik dan 

pengelola usaha. Untuk dapat menghindari hubungan yang 

asimetri tersebut maka dibutuhkan good corporate 

governance untuk menjadikan perusahaan yang lebih 

sehat.19 Langkah ini sejalan dengan teori agensi oleh Shepter 

yang menyatakan bahwa hubungan antara manajemen 

dengan pemilik fungsi agensi berperan secara bertanggung 

jawab dalam  mengoptimalkan keuntungan secara principal 

sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi yang 

sesuai dengan kontrak kedua pihak yang berkaitan.   

Konsep agensi teori memiliki hubungan secara principal 

dengan agen. Pihak pertama sebagai principal memiliki 

kewenangan dalam rangka memenuhi kebutuhan principal 

terkait profit margin perusahaan dimasa yang akan datang. 20 

                                                             
18 Robert Newton Anthony dan Vijay Govindarajan, Management 

Control System, 2 ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2005). 
19 Ningsih dan Kurniawan, “Strategi Pemilihan Channel Penjualan 

Sebagai Implementasi Dalam Model Afiliasi Bisnis Pengelolaan Hotel Non 
Jaringan Di Kota Batam.” 

20 Ningsih dan Kurniawan, hlm. 1021 
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B. Marketing 

1. Pengertian Marketing 

Menurut Kotler dan Keller, marketing adalah suatu 

kegiatan dasar yang dilakukan oleh suatu perusahaan 

untuk dapat mempertahankan usahanya dengan 

meemperkenalkan produk maupun jasa yang mereka 

punya.21 Menurut AMA (American Marketing 

Association) pemasaran adalah suatu fungsi organisasi 

dan serangkaian proses untuk dapat mengkomunikasikan, 

menciptakan dan untuk member nilai kepada pelanggan 

agar dapat mengelola hubungan dengan pelanggan 

dengan cara menguntungkan perusahaan dan pemangku 

keuntungan.22 

Menurut Kotler dan Amstrong yang dikutip dari Nur 

asnawi dan Muhammad Asnan Fanani marketing adalah 

suatu proses manajerial dimana orang-orang merasakan 

keinginan dan kebutuhan mereka melalui penciptaan 

produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan dengan 

menukarkan produk dan nilai produknya kepada orang 

lain.23 Marketing atau pemasaran berarti suatu kegiatan 

dengan tujuan memenuhi suatu kebutuhan dan keinginan 

konsumen, dan keberhasilan pemasaran dapat menjadi 

tolak ukur kesuksesan suatu perusahaan. Berdasarkan 

pernyataan diatas oleh para ahli dapat disimpulkan 

marketing adalah suatu sistem keseluruhan dalam 

menjalankan bisnis meliputi perencanaan, menentukan 

harga, pendistribusian produk, dan promosi barang atau 

jasa untuk dapat memuaskan konsumen.  

Pengertian lain dari marketing yaitu suatu fungsi dari 

organisasi mencakup serangkaian proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan, serta member nilai 

                                                             
21Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, “Manajemen Pemasaran,” 13 

ed. (Erlangga, 2010), 412. 
22Kotler dan Keller. 
23Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani, “Pemasaran Syariah : 

Teori, Filosofi & Isu-Isu Kontemporer,” 1 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2017), 
156. 
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kepada konsumen dengan cara mengelola hubungan yang 

baik agar dapat menguntungkan organisasi ataupun 

perusahaan.  

 

2. Marketing dalam Perspektif Islam 

Marketing dalam perspektif islam merupakan kegiatan 

yang dilakukan dalam mempromosikan suatu produk 

dalam aktivitas penciptaan nilai dengan dilandasi dengan 

prinsip muamalah dalam transaksi bisnis islam yaitu 

kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan keikhlasan. 

Dalam perspektif islam suatu proses dalam pemasaran 

atau marketing haruslah mementingkan kejujuran dan 

amanah di dalam suatu transaksinya. Keutamaan ini 

menjadi dasar bisnis sesuai dengan syariat islam. 

Pemasaran yang menjadi kegiatan yang paling 

berpengaruh terhadap perkembangan suatu bisnis 

menjadi bagian yang di perlukan pengkajian mendalam 

apakah semuanya sudah sesuai dengan aturan yang 

berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah. 

 

3. Prinsip-Prinsip Pemasaran dalam Ekonomi Islam 

Prinsip syariah dalam ekonomi islam yakni sebagai 

berikut24: 

a. Prinsip Keadilan, yang mencakup aspek penting 

terkait kehidupan. Keadilan adalah cara dalam 

menempatkan sesuatu hanya pada orang yang 

berhak untuk menerimanya. Dalam ekonomi yaitu 

dengan adanya pemerataan agar tidak terjadi 

kesenjangan dan menimbulkan sifat iri di 

masyarakat. Keadilan dalam aktivitas ekonomi 

yaitu berupa adil dalam menakar timbangan, 

penentuan harga, dan dalam kualitas produk. 

Sebagaimana fiman Allah SWT dalam surah An-

Nahl (16) ayat 90 : 

                                                             
24 Abdul Shomad, Hukum Islam : Penormaan Prinsip dalam Hukum 

Indonesia, Revisi (Jakarta: Kencana, 2012). 
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ْحَساِن َواِْيتَۤاِئ ِذى اْلقُْرٰبى  َ يَأُْمُر بِاْلعَدِْل َواًْلِ اِنَّ ّٰللاه

َويَْنٰهى َعِن اْلفَْحَشۤاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَْغيِ يَِعظُكُْم لَعَلَّكُْم 

 تَذَكَُّرْونَ 

Artinya : 

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, 

berbuat kebajikan dan memberikan bantuan kepada 

kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, 

kemungkaranm dan permusuhan. Dia member 

pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. (Q.S. 

An-Nahl [16] : 90) 

 

b. Prinsip al-ihsan (berbuat kebaikan), yaitu dengan 

memberikan manfaat kepada orang lain lebih 

daripada hak orang lain itu. Dengan 

mengimplementasikan prinsip ini kita dapat 

memberikan manfaat apapun yang terbaik untuk 

orang laijn. Sebagaimana firman Allah SWT dalam 

surah Al-Baqarah ayat 195 : 

ِ َوًَل تُْلقُْوا ِباَْيِدْيكُْم اِلَى التَّْهلَُكِة ۛ َواَْنِفقُْوا فِيْ   َسبِْيِل ّٰللاه

َ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِْينَ   َواَْحِسنُْوا ۛ اِنَّ ّٰللاه

Artinya : 

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah 

menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan 

bebuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al-Baqarah 

[2] : 195) 

 

c. Prinsip al-Mas’uliyah (accountability atau 

pertanggung jawaban), prinsip ini terdiri dari 

beberapa aspek yaitu pertanggung jawaban antara 

individu dengan individu (mas’uliyah al-afrad) 

dan pertanggung jawaban dalam masyarakat 

(mas’uliyah al-mujtama’). Dalam bermasyarakat 

juga diwajibkan melaksanakan kewajiban agar 

terbentuk kesejahteraan anggota masyarakat secara 
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keseluruhan serta tanggung jawabnya kepada 

pemerintah (mas’uliyah al-daulah), tanggung 

jawab ini berkaitan dengan baitul mal. 

 

d. Prinsip al-Kifayah (sufficiency), prinsip ini 

memiliki tujuan untuk dapat menghapus kekafiran 

dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota 

dalam masyarakat. Prinsip ini direalisasikan 

melalui kegiatan menyantuni fakir miskin dan anak 

yatim di lingkungan sekitar. Sebagaimana dalam 

firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 26 : 

 

ْر  َوٰاِت ذَا اْلقُْرٰبى َحقَّه َواْلِمْسِكْيَن َواْبَن السَّبِْيِل َوًَل تُبَذ ِ

ا  تَْبِذْيرا

Artinya: 

Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga 

kepada) orang miskin, dan orang yang dalam 

perjalanan. Janganlah kamu menghambur-

hamburkan (hartamu) secara boros. (Q.S. Al-Isra’ 

[17] : 26) 

 

e. Prinsip Al-wasathiyah (keseimbangan atau 

moderat), dalam syariat islam mengakui hak 

dengan batas-batas tertentu. Prinsip keseimbangan 

dalam ekonomi syariah mencakup berbagai aspek, 

keseimbangan antar sector riil dengan sektor 

keuangan, serta keuntungan dan resiko.25 

 

f. Prinsip kejujuran dan kebenaran. Prinsip ini 

merupakan sendi akhlak karimah. 

1) Prinsip transaksi yang meragukan dilarang 

kemudian akad transaksi harus tegas, jelas, 

dan pasti. Baik benda yang menjadi objek 

akad maupun harga barang yang diakadkan. 

                                                             
25Ibid 
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2) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. 

Semua transaksi yang dapat merugikan diri 

sendiri baik pihak kedua maupun pihak 

ketiga dilarang. 

3) Prinsip mengutamakan kepentingan social. 

Prinsip ini menekankan pentingnya 

kepentingan bersama tanpa menyebabkan 

kerugian individu. 

4) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus 

memiliki manfaat, sedangkan untuk 

transaksi terhadap objek yang tidak 

bermanfaat menurut syariat itu dilarang. 

5) Prinsip transaksi yang mengandung riba 

dilarang. Riba adalah tambahan atas hutang 

yang diberikan oleh peminjam kepada 

pemberi pinjaman. 

6) Prinsip suka sama suka (saling rela). 

Transaksi melalui prinsip ini diperbolehkan 

tetapi tetap tidak boleh bertentangan dengan 

hukum Allah SWT. 

7) Prinsip tiada paksaan. Setiap individu pasti 

memiliki kehendak yang bebas dalam 

menetapkan akad, tanpa tunduk kepada 

paksaan transaksi apapun, kecuali hal yang 

diharuskan oleh norma keadilan dan 

kemaslahatan masyarakat.26 

 

4. Prinsip – Prinsip Bisnis Syariah 

Islam memandang bisnis bukan hanya sekedar 

kegiatan ekonomi untuk mengasilkan keuntungan saja, 

tetapi juga berpegang teguh pada nilai – nilai islam dan 

prinsip yang mendasarinya. Prinsip bisnis syariah yang 

harus diperhatikan pebisnis muslim sebagai berikut27 : 

                                                             
26Ibid 
27Erni Tisnawati Sule, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2016). 
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a. Prinsip Ilahiyah (Prinsip Tauhid) 

Prinsip Tauhid menjadi prinsip bisnis syariah yang 

dalam setiap kegiatan pengelolaan bisnisnya 

disandarkan pada nilai – nilai ketuhanan. Orientasi 

sebuah bisnis tidak hanya mengejar keuntungan 

semata, tetapi juga harus membawa manfaat bagi 

pihak yang melakukan transaksi. 

 

b. Prinsip Nabawi (Prinsip Kenabian) 

Prinsip Nabawi atau Kenabian merupakan prinsip 

yang menyandarkan pada nilai -  nilai nabi 

terdahulu mengenai ajaran untuk meneladani sifat 

yang dimiliki Rasulullah SAW antara lain siddiq, 

amanah, tabligh, dan fatanah. 

 

c. Prinsip Adliyah (Prinsip Keadilan) 

Prinsip keadilan menjadi prinsip bisnis yang 

berpegang pada nilai – nilai keadilan sebagai 

pemandunya. Prinsip keadilan dalam manajemen 

bisnis yaitu dapat memberikan kemaslahatan dan 

menghapus perbuatan yang menimbulkan 

kerugian. 

d. Prinsip Hurriyah (Prinsip Kebebasan) 

Prinsip ini menyandarkan pada nilai – nilai 

kebebasan yang berarti kebebasan dalam 

melakukan segala hal, selama tidak ada dalil yang 

melarangnya. 

 

e. Prinsip Musawwah (Prinsip Kesetaraan) 

Prinsip musawwah merupakan prinsip bisnis yang 

menyandarkan nilai – nilai kesetaraan sebagai 

pemandunya. Prinsip ini dapat menghasilkan 

hubungan kemitraan dalam kegiatan bisnis. 
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f. Prinsip Ta’awun (Prinsip Tolong Menolong) 

Prinsip untuk saling tolong menolong memberikan 

kesempatan untuk membantu sesame antara  yang 

miskin dengan kaya, yang lemah dengan yang 

kuat, dan lain sebagainya. 

 

g. Prinsip Musyarakah 

Prinsip musyarakah menjadi prinsip dalam bisnis 

yang mengedepankan kerjasama sebagai prinsip 

dasarnya. Dalam islam dengan adanya kerjasama 

untuk dapat saling melengkapi dan saling 

menguatkan sehingga menghasilkan bisnis yang 

sukses.28 

 

5. Strategi Pemasaran Ekonomi Islam 

Dalam suatu perusahaan diperlukan strategi dalam 

melakukan pemasaran produk. Rasulullah juga 

menerapkan beberapa strategi sesuai agar bisnis yang 

dijalankan sukses, yaitu: 

a. Sidiq (jujur) 

Menjadi seorang pebisnis harus memiliki sifat ini 

untuk menjadi dasar dalam berinteraksi dengan 

pelanggan, bertransaksi dengan konsumen dan 

menjalin kerjasama dengan mitra bisnis. 

 

b. Amanah (dapat dipercaya) 

Amanah memiliki arti dapat bertanggungjawab dan 

dipercaya. Dalam menjalankan suatu bisnis sifat 

ini juga sangat dibutuhkan agar bisnis yang dijalani 

dapat berjalan dengan baik. 

 

c. Fatanah (cerdas) 

Fatanah dapat diartikan sebagai intelektual, 

kecerdikan, atau kebijaksanaan. Sifat fatanah yang 

dimiliki oleh seorang pemimpin menjadikannya 

                                                             
28 Ibid 
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mengerti, memahami dan menghayati secara 

mendalam tugas dan kewajibannya. 

 

d. Thabligh (komunikatif) 

Seseorang yang memiliki sifat ini akan mengetahui 

bagaimana cara melakukan komunikasi yang baik 

dan mudah dipahami.29 

 

6. Elemen-Elemen dalam Marketing 

Target pasar menjadi hal yang penting sebelum 

perusahaan memasarkan suatu produk atau jasa. Seperti 

yang diketahui perusahaan harus mengeluarkan produk 

atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. 

Jumlah konsumen yang begitu banyak dan memiliki 

permintaan yang berbeda-beda dan akan sulit jika 

perusahaan ingin melayani dari semua segmen, oleh 

karena itu perusahaan harus memilih segmen pasar yang 

akan dilayani dengan menggunakan elemen STP 

(Segmentasi, Targeting, Positioning). Berikut penjelasan 

singkat terkait STP : 

a. Segmentasi 

Segmentasi adalah suatu proses dalam marketing 

dengan mengelompokkan pasar keseluruhan yang 

heterogen menjadi segmen-segmen atau golongan 

berdasarkan kebutuhan, keinginan, perilaku, atau 

lain sebagainya.30 

 

b. Targeting 

Targeting adalah suatu proses dimana 

mengevaluasi dan memilih segmen pasar yang 

sudah dikelompokkan sebelumnya agar 

                                                             
29 Muhammad Muflih, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu 

Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). 
30Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, “Pemasaran,” ed. oleh Fandy 

Tjiptono, 1 ed. (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2020), 373. 
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mendapatkan segmen pasar yang tepat untuk 

menjadi target pasar yang akan dilayani.31 

 

c. Positioning 

Positioning  adalalah suatu proses terakhir dimana 

perusahaan harus bis menentukan cara yang unik 

untuk dapat mengkomunikasikan dan memberikan 

manfaat-manfaat yang dibutuhkan di pasar sasaran. 

Setelah perusahaan melakukan identifikasi pasar 

dan sudah menentukan pasar sasaran yang akan 

menjadi target, maka perusahaan harus 

menentukan posisi yang akan dicapai. Posisi 

(position) yang dimaksud dalam persepsi 

marketing adalah suatu cara dimana produk, 

merek, ataupun organisasi perusahaan 

dipersepsikan secara relatif jika dibandingkan 

dengan produk, merek atau organisasi perusahaan 

pesaing oleh pelanggan saat ini maupun calon 

pembeli. Apabila posisi menjadi sebuah cara 

produk dipersepsikan, maka positioning 

mengandung pengertian sebagi suatu tindakan 

dalam meningkatkan citra perusahaan dan 

merancang suatu penawaran produk dengan cara 

yang unik dalam benak pasar konsumen sehingga 

dipersepsikan lebih unggul daripada pesaing agar 

dapat meraih tempat khusus.32 

 

7. Lingkungan Marketing 

Pemasaran atau marketing sangat erat kaitannya 

dengan lingkungan disekitarnya untuk dapat membangun 

dan mempertahankan relasi yang sukses dan tepat sasaran 

terhadap konsumen. Ada beberapa yang memiliki 

pengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam 

melayani konsumen, antara lain: 

                                                             
31 Ibid, 121. 
32 Ibid, 130.  
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a. Perusahaan 

Dalam suatu perusahaan memiliki beberapa 

departemen yang menjadi lingkungan internal 

perusahaan. kesuksesan pemasaran akan 

berdampak pada tanggung jawab didalam 

suatu departemen itu sendiri. 

 

b. Pemasok 

Pemasok merupakan suatu pihak yang 

menyediakan sumbe daya untuk dapat 

menciptakan suatu produk maupun jasa. 

Ketersediaan dan biaya sangat berpengaruh 

terhadap kelancaran produksi dan operasi 

perusahaan. 

 

c. Perantara Pemasaran 

Perantara menjadi orang ketiga dalam proses 

mempromosikan dan menjual suatu produk 

atau jasa yang sudah siap untuk di 

distribusikan kepada konsumen. Penggunaan 

bantuan perantara ini digunakan agar lebih 

dapat menjangkau pasar konsumen secara 

lebih tepat sasaran. 

 

d. Pelanggan 

Pelanggan merupakan tujuan dimana semua 

produk atau jasa akan di tawarkan untuk 

dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan. 

 

e. Pesaing 

Pesaing diidentifikasikan dari pandangan 

industry berarti suatu kelompok bisnis lain 

yang menawarkan produk maupun jasa yang 

sama dan merupakan barang substitusi satu 

sama lain.  
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f. Publik 

Publik merupakan suatu kumpulan yang 

memiliki kepentingan actual yang dapat 

memberikan dampak atau menjadi faktor 

utama pemasaran perusahaan memiliki hasil 

yang baik.33 

 

C. Digital Marketing 

1. Pengertian Digital Marketing 

Pemasaran digital atau digital marketing menjadi 

suatu selimut untuk yang ditargetkan, terukur, dan 

pemasaran barang atau jasa secara interaktif dengan 

menggunakan tekhnologi digital untuk menjangkau pasar 

menjadi pelanggan dan mempertahankannya.34 

Menurut Muhammad Habieby S dalam penelitiannya, 

digital marketing adalah pemasaran berbasis platform 

digital yang dapat diakses melalui internet dengan 

menggunakan alat seperti web, social media, email, 

database, mobile atau wireless dan digital tv untuk dapat 

meningkatkan target konsumen dan dapat mengetahui 

perilaku, nilai produk, serta loyalitas para pelanggan atau 

konsumen.35 

Perusahaan menjual produk dengan memanfaatkan 

potensi internet menjadi bagian media komunikasi 

dengan stakeholder seperti pelanggan, pemasok, 

karyawan, investor maupun pihak lain yang terkait. 

Beberapa sarana yang digunakan dalam pemanfaatannya 

seperti e-mail, internet forum, news-group, electronic 

bulletin boards, media social (sepeti Instagram, Twitter, 

Facebook, TikTok, Youtube, Google+. Pinterest dan 

                                                             
33Tjiptono dan Diana, “Pemasaran.” 
34Daniel Napitupulu dan Yoseph P Hutabarat, “Manajemen Pemasaran 

Digital (Perpaduan Teori dan Aplikasi),” 1 ed. (Yayasan Kita Menulis, 
2022). 

35Muhammad Habieby S, “Studi Korelasi Pengaruh Strategi Digital 

Marketing Terhadap Minat Beli Konsumen Raihan Bakery And Cake Shop 
Medan” (Universitas Sumatera Utara Medan, 2019), 
http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/31352. 
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lainnya), blog, wiki, media-sharing sites, virtual gaming, 

dan lain sebagainya.36 Marketing yang dilakukan dengan 

membuat bentuk promosi yang menarik kemudian dapat 

disebarluaskan kepada konsumen melalui beberapa 

sarana yang sudah disediakan. Selain dapat menawarkan 

produk yang dijual kepada konsumen secara sekaligus, 

cara ini juga lebih menghemat biaya promosi itu sendiri. 

Digital marketing memiliki fitur yang memudahkan 

penjual maupun konsumen seperti, pemberian informasi 

terkait produk secara interaktif, dapat menciptakan 

awareness terhadap perusahaan dan produknya, 

mengumpulkan informasi riset pasar, menciptakan citra 

yang diharapkan perusahaan. terdapat beberapa 

keunggulan-keunggulan dalam menggunakan digital 

marketing, meliputi : 

a. Target marketing, membuat target konsumen baik 

individu maupun kelompok agar lebih spesifik. 

b. Massage Tailoring, yaitu pesan yang ingin 

disampaikan sesuai dengan keinginan dan target 

konsumen yang menjadi sasaran. 

c. Interactive Capabiliety, yaitu dapat 

mengelompokkan konsumen yang memiliki 

ketertarikan tinggi pada suatu produk. Pada situs 

tertentu dapat memperlihatkan kunjungan dari 

pelanggan yang tertarik dengan sebuah produk 

tertentu. 

d. Information Acces, merupakan pemberian 

informasi yang dapat disampaikan dengan baik dan 

sampai kepada konsumen. 

e. Sales Potential, adalah pengaruh yang diberikan 

perusahaan kepada konsumen melalui internet 

yang menjadi direct respon medium. Pembuatan 

tampilan website yang menarik atau creatif dapat 

                                                             
36 Tjiptono dan Diana, “Pemasaran.” 373. 
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memengaruhi ketertarikan seseorang dan terjadi 

kunjungan ulang pada web yang disediakan.37 

 

Dari banyaknya manfaat yang didapatkan dari 

pemanfaatan digital marketing harus juga diimbangi 

dengan keterampilan tekhnologi yang mumpuni. 

Keterampilan seseorang bukan hanya dilihat dari 

background education yang sudah dimiliki seseorang, 

namun saat ini mempunyai hard skill dalam pengetahuan 

yang berhubungan dengan tekhnologi juga menjadi 

perhatian yang utama dalam mencari pekerjaan. Hal ini 

didasari dengan perkembangan zaman yang lebih 

modern. Dalam digital marketing salah satunya yaitu 

pembuatan konten yang berupa teks, gambar, video, 

bahkan audio. Pembuatan konten ini digunakan untuk 

mempromosikan suatu produk yang berisi informasi 

untuk dapat disampaikan kepada konsumen. 

Keterampilan ini juga diharapkan dapat meminimalisir 

pekerjaan agar lebih efisien dan dapat menghemat 

pengeluaran untuk promosi. Penggunaan bantuan 

perangkat lunak mulai digunakan untuk dapat mengatur 

bagaimana promosi dan pemasaran dapat dijalankan. 

Salah satunya yaitu MailChimp merupakan perangkat 

lunak yang digunakan dalam menawarkan jasa 

otomatisasi pemasaran dalam satu paket. Dengan adanya 

pemanfaatan tekhnologi ini akan dapat menghemat biaya 

dan waktu dalam proses pemasaran sehingga 

keterampilan menggunakan tekhnologi sangat dibutuhkan 

oleh suatu perusahaan.  

 

2. Dimensi Digital Marketing 

Dimensi digital marketing menurut Ryan (2015:31), 

dilihat dari sisi promosi sebagai bauran pemasaran, antara 

lain :38 

                                                             
37S, “Studi Korelasi Pengaruh Strategi Digital Marketing Terhadap 

Minat Beli Konsumen Raihan Bakery And Cake Shop Medan.”  
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a. Website. 

Merupakan layanan penghubung dengan dunia 

digital dimana strategi pemasaran melakukan 

kegiatan online yang akan langsung mengarahkan 

ke calon konsumen. 

 

b. Optimasi Mesin Pencari (SEO). 

Bagian terpenting dalam website yaitu Search 

Engine Optimation atau suatu proses dalam 

pengaturan konten dari website agar dapat lebih 

mudah ditemukan oleh para pengguna internet 

yang sedang mencari konten yang relevan dengan 

yang ada di website dan dapat mudah ditemukan 

oleh mesin pencari. 

1) Usability, suatu istilah dimana 

menunjukkan kemudahan dalam 

menggunakan suatu alat atau objek yang 

diciptakan oleh manusia lainnya untuk 

tujuan tertentu. Ada beberapa ukuran yang 

dapat dijadikan patokan, yaitu: 

a) Learnability, meliputi kemudahan 

pengguna dalam memenuhi task-

task dasar saat pertama kali 

melihat maupun menggunakan 

objek hasil perancangan. 

b) Efficiency, menjelaskan tingkat 

kecepatan pengguna dalam 

menyelesaikan task-task saat 

mereka memperlajari hasil 

perancangan. 

c) Memorability, Menjelaskan 

tingkat kemudahan yang dirasakan 

oleh pengguna saat menggunakan 

                                                                                                                                   
38Ryan Kristo Muljono, Digital Marketing Concept (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2018). 
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rancangan setelah tidak 

menggunakanya. 

d) Errors, menjelaskan jumlah error 

yang dilakukan pengguna terkait 

tingkat kejengkelan terhadap error 

maupun sampai cara memperbaiki 

error. 

e) Satisfaction, menjelaskan tingkat 

kepuasaan yang dirasakan 

pengguna setelah menggunakan 

rancangan. 

2) Information Quality 

3) Service Interaction 

4) Overall; Overall View of The Website39 

 

c. Periklanan Berbasis Klik Pencarian Berbayar 

(PPC Advertising). 

Pay per click memungkinkan pemasar membeli 

suatu halaman hasil pencari internet berdasarkan 

kata kunci yang dipilih. 

 

d. Pemasaran Affiliasi (Affiliate Marketing) dan 

Kemitraan Strategis (Strategic Partnership). 

Suatu kegiatan bekerjasama dengan organisasi atau 

perusahaan lain dan website untuk dapat 

mendapatkan keuntungan bersama setelah 

mempromosikan produk atau layanan yang 

dimilikinya. 

 

e. Hubungan Masyarakat Online (Online PR). 

Menggunakan saluran komunikasi online seperti 

release, sindikasi artikel (RSS), dan blog untuk 

                                                             
39 Risma Pebryani, “Pengaruh digital marketing online terhadap minat 

beli konsumen untuk melakukan reservasi secara online pada anggrek 
shopping hotel bandung” (Sangga Buana Yayasan Pendidikan Keuangan 
Perbankan Bandung, 2020), http://repository.usby.pkp.ac.id/id/eprint/1307. 
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dapat menciptakan persepsi positif atas merek 

dalam menempatkan organisasi atau perusahaan 

sebagai pihak yang berwenang di bidang tertentu.40 

 

f. Jejaring Sosial (Social Networking). 

Peluang pemasaran yang dapat menawarkan 

promosi dengan hanya fokus kepada kelompok 

masyarakat yang sangat kecil (niche) masih belum 

ada hal ini didasari atas informasi profil yang 

didapatkan dari situs jaringan social. Jejaring 

social memiliki beberapa ciri, yaitu: 

1) Partisipasi, dapat mendorong kontribusi dan 

umpan balik konsumen yang berminat atau 

tertarik menggunakannya, hingga 

menghilangkan batasan antara media dan 

audience. 

2) Keterbukaan, batasan untuk mengakses dan 

memanfaatkan isi pesan masih jarang 

dijumpai. Kebanyakan dari media social 

terbuka bagi umpan balik dan partisipan 

dengan melalui sarana voting, komentar, dan 

berbagi informasi. 

3) Perbincangan, terjadinya komunikasi antara 

pengguna secara dua arah. 

4) Keterhubungan, media social melayani 

hubungan antar pengguna melalui fasilitas 

tautan (link) ke website, sumber informasi 

dan pengguna lainnya. 

 

g. Email Pemasaran (E-mail Marketing). 

E-mail menjadi alat yang sangat penting dalam 

kegiatan pemasaran digital yang dikirimkan 

dengan tujuan menjaga hubungan natara konsumen 

yang sudah melakukan pembelian maupun calon 

konsumen baru yang bersedia menerima informasi 

                                                             
40Ibid 
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lewat e-mail. Pesan yang disampaikan melalui e-

mail berisi informasi dua hal yaitu pemberitahuan 

atau informasi dan penawaran special yang 

diberikan oleh perusahaan kepada konsumen. 

 

h. Manajemen Hubungan Konsumen (Customer 

Relation Management). 

Konsumen yang sudah pernah melakukan 

pembelian akan merasakan kepuasaan atau 

tidaknya setelah menggunakan produk yang kita 

jual. Menjaga kepercayaan konsumen dan 

membangun kerjasama yang saling mengutungkan 

dengan mereka merupakan hal yang penting 

didalam kegiatan pemasaran digital.41 

 

3. Prinsip Digital Marketing 

Digital marketing memiliki prinsip dasar yang terdiri 

atas : 

a. Immediacy 

Dalam digital marketing akan sangat mudah untuk 

mengikuti perubahan yang terjadi disekitar dan 

dapat merespon dalam waktu cepat dan up to that 

secara online. 

 

b. Personalisation 

Pelayanan yang diberikan perusahaan kepada 

pelanggan bersifat personal. Pemberian layanan 

dari satu pelanggan ke pelanggan yang lain akan 

ada perbedaan sesuai dengan sikap dan kebutuhan 

pelanggan itu sendiri. 

 

 

 

                                                             
41Pebryani, “Pengaruh digital marketing online terhadap minat beli 

konsumen untuk melakukan reservasi secara online pada anggrek shopping 
hotel bandung.” 
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c. Relevance 

Digital marketing merupakan cara promosi yang 

dilakukan secara online atau tidak secara langsung, 

hal inilah yang menjadikan komunikasi yang baik, 

menarik dan pemberian informasi yang mudah 

diterima konsumen menjadi hal yang perlu 

diperhatikan. Komunikasi yang  baik juga 

bertujuan agar konsumen merasa diperioritaskan 

kebutuhannya dan merasa nyaman saat menerima 

informasi produk dari perusahaan.42 

 

D. Review 

1. Pengertian Review 

Review bisa diartikan menjadi dua yaitu positif dan 

negatif sesuai dengan bagaimana orang yang melakukan 

review. Menurut (Farki, Baihaqi, & Wibawa, 2016) 

review dibuat berdasarkan informasi yang didapatkan 

sebelumnya setelah orang tersebut merasakan suatu 

produk yang sudah dibelinya dan kemudiaan dibuat lah 

review yang dapat memunculkan hal positif atau 

memberikan informasi yang baik terkait produk 

tersebut.43 

Strategi promosi yang dilakukan dengan memudahkan 

para konsumen memberikan pengalaman belanja 

sehingga dapat dilihat oleh calon konsumen dinilai cukup 

efisien dibandingkan dengan pembuatan iklan yang 

cukup formal. Review yang diberikan lebih terlihat 

natural dan keasliannya. Banyak konsumen belanja 

online yang harus melakukan perbandingan produk agar 

dapat mendapatkan produk yang baik. adanya pemberian 

review oleh konsumen lain akan membuat calon 

konsumen tertarik dengan produk itu.  

                                                             
42Rumondang dan Dkk, Pemasaran Digital dan Perilaku Konsumen. 
43Putra, “Pengaruh Promosi Melalui Sosial Media Dan Review Produk 

Pada Marketplace Shopee Terhadap Keputusan Pembelian ( Studi Pada 
Mahasiswa STIE Pasaman ).” 
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2. Indikator-Indikator Review 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Latifa P dan 

Harimukti W (2016) menjelaskan beberapa idikator dari 

review, yaitu: 

a. Perceived Usefulness (manfaat yang dirasakan) 

Konsumen akan mendapatkan manfaat yang dapat 

dirasakan dengan review yang ada pada situs 

belanja online (Elwanda dan Lu, 2014). 

 

b. Source Credibility (Kredibilitas Sumber) 

Kredibilitas didefinisikan sebagai bagaimana 

seorang ahli dan seorang komunikator yang 

dipercaya, diakui dalam satu area tertentu oleh 

penerima pesan (Pomphitakan, 2004). 

 

c. Argument Quality (Kualitas Argumen) 

Kualitas argument mengacu pada kekuatan 

persuasif argument yang melekat pada pesan 

informasi (Cheung Lee, dan Rabjohn, 2008). 

 

d. Valance (valensi) 

Valensi ini mengarah kepada sifat positif atau 

negatif dari sebuah pernyataan dalam pesan 

(Buttle, 1998). Valensi merupakan informasi 

mengenai produk yang dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian.44 

 

E. Affiliate Marketing 

1. Pengertian Affiliate Marketing 

Affiliate marketing telah menjadi pertimbangan 

strategis bagi semua perushaan yang bergerak di bidang 

e-commerce atau marketplace. Strategi ini sejalan 

                                                             
44Latifa Putri dan Harimukti Wandebori, “Factors Influencing 

Cosmetics Purchase Intentuin In Indonesia Based On Online Review,” 
International Conference on Ethics of Business, Economics, and Social 
Science 1 (2016): 258, http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/41793. 
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denngan kompleksitas tekhnologi tertentun yang semakin 

dibuat sederhana dengan pemikiran pengembangan 

perusahaan jaringan yang memberikan fasilitas pelacakan 

dan penyelesaian srategi.45 Bisnis dengan pemasaran 

affiliasi merupakan perkembangan dari pemasaran 

konvensional. Affiliate marketing atau pemasaran affiliasi 

adalah kegiataan yang kita lakukan untuk 

mempromosikan produk orang lain, kemudian jika 

berhasil menjual produk maka kita akan mendapatkan 

komisi dari pemilik produk atau barang.46 Dengan kata 

lain pemilik produk atau barang membutuhkan bantuan 

tenaga lain untuk dapat membantu mereka dalam 

mempromosikan produk mereka dan pemilik produk 

akan memberikan imbal jasa berupa komisi. Pelaku 

affiliate marketing ini harus bisa mempengaruhi 

konsumen untuk dapat melakukan pembelian atau 

keputusan pembelian terhadap produk yang mereka 

promosikan. Keputusan pembelian adalah suatu proses 

penilaian dan pemilihan dari beberapa alternatif sesuai 

dengan kepentingan-kepentingan tertentu dengan 

menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling 

menguntungkan.47 

Seseorang yang melakukan affiliate marketing harus 

memiliki basic kemampuan yaitu selling skill 

(kemampuan untuk menjual) dan copywriting (menulis). 

Disisi kelebihan affiliate marketing yang dapat dilakukan 

oleh semua orang, tanpa perlu menyiapkan produk 

sendiri juga menjadi pertimbangan bisnis affiliate 

marketing ini banyak diminati. Kelebihan yang di 

                                                             
45Dennis L Duffy, “Affiliate Marketing and its Impact on E-

Commerce,” Pemasaran Konsumen 22 (2005): 161–63, 
https://doi.org/https://doi.org/10.1108/07363760510595986. 

46Jefferly Helianthusonfri, 1 Juta Rupiah Pertama Anda Dari Affiliate 
Marketing, ed. oleh Fadly, 1 ed. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 
2014). 

47Putra, “Pengaruh Promosi Melalui Sosial Media Dan Review Produk 
Pada Marketplace Shopee Terhadap Keputusan Pembelian ( Studi Pada 
Mahasiswa STIE Pasaman ).” 
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tawarkan menjadikan para pelaku affiliate marketing 

berkesempatan untuk mendapatkan passive income serta 

mendapatkan penghasilan yang besar. Oleh karena itu, 

basic skill yang baik harus dibentuk agar dapat 

mengarahkan affiliate membuat strategi promosi yang 

baik di media social mereka. 

Strategi promosi melalui social media menjadi 

komponen yang sedang gencar digunakan perusahaan 

sebagai media pemasaran. Fokus yang ingin dibentuk 

yaitu terkait kepercayaan konsumen terhadap produk 

yang ingin dijual. Kepercayaan ini nantinya akan 

membentuk kepuasaan dalam membeli produk dan dapat 

menyebarluaskan pengalamannya kepada lingkungan 

sekitar. Adanya kepuasan yang diceritakan dengan 

adanya pembuktian dengan menyebutkan manfaat dan 

kualitas dari produk yang sudah pernah mereka beli akan 

menimbulkan keyakinan kepada konsumen. 

Dalam perspektif ekonomi islam seorang affiliate 

diharuskan memiliki etika bisnis yang sesuai dengan 

syariat islam, yaitu dapat mengutamakan prinsip 

kejujuran, adanya transparansi, dan juga bertanggung 

jawab. Prinsip kejujuran yang dimaksud sejalan dengan 

syariat islam yaitu dengan mengutamakan kemaslahatan 

agar terhindar dari kemungkinan terjadinya penipuan 

dalam bentu kegiatan bisnis. Sistem pada affiliate 

marketing termasuk kedalam akad jual-beli dengan 

menggunakan perantara. Dalam perspektif islam 

penjualan melalui perantara ini masuk kedalam perbuatan 

mengupah karena jasanya diperbolehkan. Affiliate 

mendapatkan pendapatan dari komisi penjualan barang 

milik orang lain. Ada tiga komponen yang saing 

berkaitan dalam bisnis affiliate marketing, yaitu: 

a. Merchant (Pedagang) 

Meliputi perusahaan, pemilik perusahaan, atau 

suatu organisasi memiliki produk yang dijual baik 

berupa barang maupun jasa. Perusahaan tidak 
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terlibat langsung dalam affiliate marketer, 

perusahaan hanya berkewajiban menerima 

penjualan dan memberikan komisi kepada affiliate 

marketer sebagai timbal balik dari jasa mereka. 

 

b. Affiliate (Perantara) 

Pemasaran produk maupun jasa yang dilakukan 

oleh individu ataupun organisasi dengan tujuan 

akhir  untuk mendapatkan konversi melalui link 

affiliate atau kode referral. Kode referral yang 

dibagikan merupakan penawan yang memberikan 

keuntungan kepada konsumen berupa produk 

gratis, diskon, gratis ongkir, dan sebagainya. 

 

c. Customer (Pembeli) 

Merupakan pihak akhir yang menjadi sasaran 

utama affiliate marketing ini. Konsumen yang 

membeli produk atau jasa melalui informasi atau 

promosi yang diberikan oleh affiliate.48 

 

Menurut Fatwa Komisi Saudi Arabia, Al Lajnah Ad 

Daimah menyatakan terdapat beberapa aturan dalam 

pengambilan komisi dari broker atau makelar (dari pihak 

buyer atau pembeli) dirinci sebagai berikut : 

a. Apabila komisi yang diberikan kepada broker 

dibebankan pada harga yang harus dibayar oleh 

pembeli dengan tanpa sepengatuhannya, maka 

transaksi tidak diperbolehkan karna merugikan 

pembeli. 

b. Apabila komisi yang diperoleh broker tidak 

dibebankan kepada pembeli atau dibebankan 

kepada pembeli namun sudah seiizinnya, maka 

transaksi diperbolehkan. 

                                                             
48Meliza Syilvania, “Perbedaan Sikap Konsumen Terhadap Pemasaran 

Affiliasi Melalui Platform Snapchat dan Instagram” (Universitas Sanata 
Dharma, 2018). 
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Sedangkan jika broker berasal dari pihak penjual 

(seller), maka terdapat beberapa rincian yaitu : 

a. Pihak broker dilarang menaikkan harga jual produk 

tanpa adanya izin atau sepengatahuan penjual. 

b. Pihak broker harus mendapatkan izin untuk dapat 

menaikkan harga jual produk kepada penjual (baik 

kadar kenaikannya diserahkan kepada broker atau 

langsung ditentukan oleh penjual barang).49 

 

2. Affiliate Marketing dalam Perspektif Islam 

Affiliate marketing suatu cara mempromosikan 

produk atau jasa yang dimiliki oleh merchant  dengan 

menggunakan orang ketiga (affiliate) dan jika berhasil 

membawa konsumen untuk melakukan transaksi maka 

akan mendapatkan upah atau komisi. Dalam perspektif 

islam ada ujrah atau berarti upah.  

Ujrah merupakan suatu kewajiban yang harus 

diberikan oleh seseorang yang memberikan pekerjaan, 

sedangkan ujrah menjadi hak yang wajib didapatkan oleh 

pekerja. Jadi dapat diartikam Al-Ujrah atau Upah 

merupakan suatu imbalan yang diberikan oleh seseorang 

atau suatu instansi perusahaan kepada orang lain atas 

usaha dan pekerjaan yang telah dilakukannya. Ujrah juga 

sering Jialah yang memiliki makna yang sama yaitu 

upah. Akad Jialah yaitu adanya komitmen yang 

terbentuk dari satu pihak dengan pihak lain.50 

Maka dari penjelasan diatas ujrah dengan jialah 

memiliki perspektif yang sama. Ujrah memiliki arti upah 

itu sendiri, sedangkan jialah merupakan akad yang 

digunakan. Dalam hal ini ada landasan hukum dari Al-

Quran dan Hadist yang mengatakan akad jialah boleh 

dilakukan. 

 

                                                             
49Nuraini, “Jual Beli Dalam Praktek Affiliate Marketing Pada Internet 

Marketing E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam.” 
50Nuraini. 
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a. Al-Qur’an Surat At-Talaq Ayat (65) : 6 

ْجِدكُْم  ْن وُّ َوًَل اَْسِكنُْوهُنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنتُْم م ِ

ْوهُنَّ ِلتَُضي ِقُْوا َعلَْيِهنَّْۗ َواِْن كُنَّ اُوًَلِت َحْمٍل  تَُضۤارُّ

فَاَْنِفقُْوا َعلَْيِهنَّ َحتهى يََضْعَن َحْملَُهنَّۚ فَِاْن اَْرَضْعَن لَكُْم 

 َوأْتَِمُرْوا بَْينَكُْم بَِمْعُرْوٍفۚ َواِْن 
فَٰاتُْوهُنَّ اُُجْوَرهُنَّۚ

٦ -ِضُع لَه اُْخٰرىْۗ تَعَاَسْرتُْم فََستُرْ   

Terjemahan : 

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana 

kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu 

dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 

menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka 

(istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, 

maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 

sampai mereka melahirkan kandungannya, 

kemudian jika mereka menyusukan (anak-

anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada 

mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu 

(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu 

menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh 

menyusukan (anak itu) untuknya.”51 

 

b. Al-Qur’an Surat Al-Qashash Ayat (28) : 26 

قَالَْت إِْحدَاهَُما يَا أَبَِت اْستَأِْجْرهُ ۖ إِنَّ َخْيَر َمِن 

 اْستَأَْجْرَت اْلقَِويُّ اْْلَِمينُ 

Terjemahan : 

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan 

oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu 

apabila kamu memberikan pembayaran menurut 

yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan 

Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang 

kamu kerjakan.” 

 

c. Landasan Hadist 

                                                             
51 Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahan, h.560 
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Hadis Imam Bukhari dari Abu Hurairah, 

mengatakan bahwa Nabi SAW memusuhi tiga 

golongan di hari kiamat, salah satunya adalah 

orang yang tidak membayar upah kerja. 

ا ْعطُْوا اْل ِجْي را ْج رهُ ، ق ْب ل أ ْن ي ِجفَّ ع 

)رقُهُ ( ر واهُ عْبدهللُا بُن عُ مرْ   

Terjemahan : 

“Berikanlah kepada buruh itu upahnya 

sebelum kering keringatnya.” 

Dalam menjalankan akad jialah diperlukan syariat 

yang sesuai dengan perspektif islam terkait rukun dan 

syarat ujrah atau upah, yaitu : 

a. Rukun Ujrah 

Menurut Jumhur ulama ada 4 rukun ujrah yang 

harus diketahui, antara lain : 

1) Dua orang yang berakad. 

2) Sighat (ijab dan qabul). 

3) Sewa atau imbalan. 

4) Manfaat.52 

b. Syarat-Syarat Ujrah 

Agar upah atau imbalan yang diberikan sah 

menurut islam, ada beberapa syarat menurut para 

ulama yang harus dipenuhi, yaitu : 

1) Ujrah (imbalan) merupakan sesuatu berupa 

harta dalam pandangan syariah dan 

diketahui. 

2) Sesuatu yang berharga dan dapat dihargai 

dengan uang sesuai dengan adat di suatu 

daerah tersebut. 

 

Sedangkan dalam akad jialah juga memiliki rukun 

dan syarat yang juga harus diketahui, antara lain  

a. Rukun Akad Jialah 

                                                             
52Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, “Fiqh 

Mualamat,” 5 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 278. 
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Dalam akad jialah terdapat 4 rukun, yaitu : 

1) Aqidain (dua orang yang berakad). 

2) Shigat (lafal), meminta izin kepada 

pemberi pekerjaan dan tidak ditentukannya 

waktu, apabila tidak adanya izin maka 

orang yang melakukannya tidak berhak 

meminta imbalan. 

3) Pekerjaan.53 

4) Upah 

b. Syarat-Syarat Jialah 

Adapun syarat-syarat dalam akad jialah, antara 

lain : 

1) Pekerjaan yang diminta untuk dikerjakan 

memiliki hukum mubah. 

2) Ujrah atau upah harus berupa harta dapat 

diukur jenis dan ukurannya agar sejalan 

dengan tujuan transaksi jialah. 

3) Upah yang digunakan dalam akad jialah 

harus berasal dari sesuatu yang halal, dapat 

diberikan, dan dimiliki oleh penerima 

upah. 

4) Seorang pekerja harus dapat 

menyelesaikan pekerjaan yang sudah 

diberikan oleh penyuruh atau yang 

memiliki pekerjaan.54 

 

3. Sistem Kerja Affiliate Marketing 

Menjadi seorang affiliate menjadi suatu bisnis yang 

tidak memerlukan banyak modal. Apalagi affiliate sangat 

cocok dengan masyarakat khususnya generasi muda yang 

suka belanja online. Biasanya mereka hanya sekedar 

membeli produk, namun dengan adanya program affiliate 

marketing ini dapat menambah keuntungan yaitu 

                                                             
53Ghazaly, Ihsan, dan Shidiq. 
54Mardani, “Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah,” 1 ed. (Jakarta: 

Kencana Pustakan Spirit, 2012), 314. 
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mendapatkan komisi dari transaksi konsumen lain. 

Berikut cara mendaftar affiliate marketing pada 

marketplace shopee, antara lain : 

 

Tabel 1. 1 Cara Mendaftar Affiliate Marketing  

Langkah 

Ke- 
Keterangan Gambar 

1 

Mendaftar 

Langkah awal yang 

harus dilakukan affiliate 

yaitu harus mendaftar 

keanggotaan affiliate 

marketing agar terjadi 

persetujuan kedua belah 

pihak atau akad terjadi 

disini. 

 
Gambar 1. 3  

Daftar Affiliate Marketing 

 

Sumber : Aplikasi Shopee 
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2 

Mengisi Data Diri 

Setelah itu akan muncul 

jendela pada aplikasi 

shopee seperti ini. Calon 

affiliate harus mengisi 

data diri yang sudah 

disediakan. Jika data diri 

sudah dikirimkan 

kemudian tunggu 

konfirmasi dari Shopee. 

 
Gambar 1. 4  

Mengisi Data Diri 

 

Sumber : Aplikasi Shopee 

3 

Tunggu Konfirmasai 

Setelah melakukan 

registrasi sesuai yang 

sudah diarahkan aplikasi 

shopee maka calon 

affiliate menunggu 

konfirmasi apakah 

diterima atau tidak 

melalui pesan E-mail. 

 
Gambar 1. 5  

Konfirmasi Affiliate 



49 
 

Marketing 

 

Sumber : Aplikasi Shopee 

 

Strategi promosi dengan menggunakan affiliate 

marketing menjadikan pemasaran produk lebih tepat 

kepada konsumen dan memudahkan konsumen. Berikut 

langkah-langkah yang dilakukan untuk memulai affiliate 

marketing : 

 

Tabel 1. 2 Cara Kerja Affiliate Marketing 

Langkah 

Ke- 
Keterangan Gambar 

1 

Langkah awal 

seorang affiliate 

harus menyiapkan 

produk yang akan di 

review. Berbeda 

dengan endorsemen 

pada fitur affiliate 

marketing harus 

membeli produknya 

sendiri. Jika sudah 

mempunyai produk, 

langkah selanjutnya 

yaitu seorang 

affiliate harus 

membuat konten 

yang berisi ulasan 

informasi terkait 

produk. Ulasan yang 

diberikan akan 

dipandang lebih 

dipercaya oleh 

konsumen. Konten 

yang dibuat haruslah 

 
Gambar 1. 6  

Contoh Konten Affiliate 

Marketing 

Sumber : Aplikasi Tiktok 
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menarik konsumen. 

Seperti dalam hal 

pakaian seorang 

affiliate dapat 

membuat konten 

dengan mix and 

match sehingga 

pakaian tersebut 

dapat menjadi 

referensi berpakaian. 

Selain itu, affiliate 

juga bisa 

menggunakan konten 

dengan mencoba 

pakaian itu untuk 

ditunjukkan kepada 

konsumen. Hal ini 

dibuktikan dapat 

mempengaruhi 

konsumen dalam 

membuat keputusan 

pembelian. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 7  

Contoh Konten Affiliate 

Marketing 

Sumber : Aplikasi TikTok 
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2 

Konten yang sudah 

siap diunggah setelah 

itu harus dipublikasi 

di akun media social 

pribadi affiliate.  

Konten ini juga 

dapat mempengaruhi 

emosional calon 

pembeli yang tadinya 

belum ada niat untuk 

membeli tetapi 

tertarik membeli 

setelah melihat 

ulasan affiliate. 

Calon pembeli yang 

tertarik dan ingin 

melakukan transaksi 

pembelian, dapat 

langsung membuka 

profil affiliate lalu 

cari link yang 

menghubungkan kita 

ke browser web yang 

ada di bio profil. 

 

Gambar 1. 8  

Link Web  Affiliate 

Marketing 

Sumber : Aplikasi TikTok 
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3 

Setelah kita klik link 

tadi kita akan masuk 

ke jendela browser 

web. Dimana pada 

jendela ini akan 

terdapat kumpulan 

produk-produk yang 

sudah di review dan 

dicantumkan link 

yang akan 

menyambungkan 

calon konsumen ke 

toko penjual. 

biasanya dalam 

konten saat 

memberikan review 

seorang affiliate akan 

memberikan 

keterangan nomer 

berapa link produk 

tersebut ataupun 

dengan nama 

produk. 

 

Gambar 1. 9  

Link Produk Affiliate 

Marketing 

 

Sumber : Aplikasi TikTok 
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4 

Setelah pembeli klik 

link produk yang 

mereka inginkan, 

maka calon 

konsumen akan 

masuk pada aplikasi 

shopee dimana 

disana langsung ke 

toko produk itu 

dijual. Apabila calon 

konsumen sudah 

yakin untuk 

melakukan 

pembelian dan 

langsung melakukan 

transaksi, maka 

seorang affiliate akan 

langsung 

mendapatkan komisi 

yang akan langsung 

masuk ke aplikasi 

shopee affiliate. 

 

Gambar 1. 10  

Toko Produk 

 
Sumber : Aplikasi TikTok 

 

 

4. Kelebihan Affiliate Marketing 

Pemasaran digital sudah banyak digunakan di era 

modern saat ini. Affiliate Marketing menjadi salah satu 

pemasaran yang banyak di lirik oleh masyarakat. 

Program Affiliate memberikan beberapa kelebihan dalam 

mendapatkan penghasilan online, yaitu : 

a. Relative Lebih Cepat,  affiliate marketing dapat 

menjadi pilihan untuk masyarakat yang ingin 

memiliki usaha tanpa harus membuat produk 

sendiri terlebihdahulu. Dengan mengikuti program 

affiliate marketing ini semua orang dapat memulai 

usaha saat itu juga dengan hanya memasarkan 

produk yang sudah disediakan oleh pelaku usaha. 
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b. Modal Lebih Terjangkau, program ini 

memberikan keunggulan dengan tidak perlu 

memikirkan modal yang harus disiapkan. 

Keutamaan yang harus dimiliki sebelum mengikuti 

affiliate marketing hanya dengan mempunyai 

media social sebagai perantara promosi agar dapat 

dijangkau oleh konsumen. 

c. Resiko Kerugian Dapat Diminimalisir, dengan 

hanya memanfaatkan media social saja tanpa 

mengeluarkan modal, kita dapat memperkecil 

resiko kerugian yang dapat dialami.55 

 

5. Kelemahan Affiliate Marketing 

Sistem affiliate marketing tidak hanyak memberikan 

kemudahan dalam berbisnis, namun ada beberapa 

kelemahan yang juga harus diperhatikan dalam 

menjalankan affiliate marketing, antara lain: 

a. Rawan Kemungkinan di Banned 

Seorang Affiliate Marketer yang bekerjasama 

dengan suatu penyedia layanan affiliasi dan sudah 

terikat perjanjian pasti ada syarat atau aturan yang 

harus disepakati. Disaat Affiliate Marketer 

melakukan kesalahan dengan tidak mengikuti 

aturan yang sudah dibuat oleh pihak penyedia 

layanan affiliasi maka akan diberikan sanksi 

bahkan sampai menghapus akun anda. 

 

b. Bahaya Terhadap Penyedia Layanan Affiliasi 

yang Menipu 

Saat ini penyedia layanan affiliasi sudah banyak 

ditemukan, dan tidak sedikit diantaranya terdaftar 

sebagai affiliasi penipu. Biasanya pihak affiliasi 

penipu akan mencurangi komisi kita baik dengan 

memotong komisi kita sampai tidak membayarkan 

                                                             
55Ramadhayanti, “Pengaruh Komunikasi Pemasaran dan Affiliate 

Marketing Terhadap Volume Penjualan.” 
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komisi kita sama sekali setelah kita melakukan 

promosi suatu produk.56 

 

F. Marketplace 

1. Pengertian Marketplace 

Marketplace merupakan media online berbasis 

internet (web based) dimana menjadi tempat melakukan 

kegiatan bisnis dan transaksi yang dilakukan antara 

pembeli dan penjual. Marketplace merupakan pasar 

virtual dimana penjual dan pembeli bertemu untuk 

melakukan transaksi dengan pertukaran barang maupun 

jasa  untuk dapat menghasilkan uang dan memenuhi 

kebutuhan.57 Marketplace menjadi pihak ketiga yang 

menyediakan tempat bagi pembeli dan penjual untuk 

dapat melakukan transaksi tanpa harus bertemu. Sistem 

ini akan mempermudah masyarakat dalam menghasilkan 

uang maupun untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. 

Marketplace menjadi salah satu perkembangan internet 

yang banyak diminati saat ini. 

 

2. Jenis-Jenis Marketplace 

Marketplace memiliki beberapa jenis yang sudah 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain : 

a. Business to Business (B2B) 

Jenis bisnis ini yang paling banyak di lakukan 

di Marketplace, B2B ini terdiri dari : 

1) Transaksi Inter-Organizational System 

(IOS). 

2) Elektronic Market Transaction 

(Transaksi Pasar Elektronic). 

 

 

                                                             
56Ramadhayanti.  
57Sofiani dan Nurhidayat, “siRancang Bangun Aplikasi E-Marketplace 

Hasil Pertanian Berbasis Website Dengan Menggunakan Framework 
Codeigniter.” 
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b. Business to Customer (B2C) 

Suatu transaksi ritel yang dilakukan secara 

individual. 

 

c. Consumer to Consumer (C2C) 

Kegiatan yang dilakukan oleh suatu individu 

dengan mempromosikan produk, jasa, maupun 

keahliannya di salah satu situs lelang dimana 

transaksi yang terjadi yaitu secara langsung dari 

satu konsumen ke konsumen lainnya. 

 

d. Consumer to Business (C2B) 

Konsumen atau individu menjual suatu produk 

kepada kepada organisasi atau instansi yang 

sedang mencari penjual. 

 

e. Non-Business Elektronic Ecommerce 

Dalam hal ini meliputi kegiatan non profit non-

business seperti lembaga pendidikan, organiasi 

nirlaba. 

 

f. Intrabusiness (Organizational) Electronic 

Ecommerce 

Pada kegiatan ini meluiputi aktivitas internal 

organisasi melalui internet untuk menukarkan 

barang, jasa dan informasi kepada pelanggan. 58 

 

G. Impulse Buying 

1. Pengertian Impulse Buying 

Impulse buying adalah suatu proses yang dilakukan 

oleh konsumen saat ingin membeli barang tanpa 

mempertimbangkan kebutuhan suatu produk dan tidak 

melewati tahap pencarian informasi terhadap suatu 

                                                             
58Muhamim, “Analisis Strategi Affiliate Marketing Terhadap Tingkat 

Penjualan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Butik Zoya Cabang 
Kedaton Bandar Lampung).” 
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produk serta sangat kental dengan unsure 

emosionalnya.59 Menurut Rock impulse buying 

merupakan suatu pengalaman yang kuat dan terus 

mendesak konsumen agar membeli suatu produk dengan 

segera serta terjadi konflik emosional dan tidak 

memikirkan dampak negatif setelah pembelian.60 

Keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen ini 

dilakukan bukan untuk memenuhi kebutuhan tetapi untuk 

dapat memenuhi hasrat dan konsep diri serta tuntutan 

gaya hidup. Penyebab dari hal ini diakibatkan adanya 

faktor stimulus dari lingkungan yang meningkatkan 

fungsi hasrat tersebut. Kemudian konsumen akan 

kesulitan untuk mengendalikan dirinya yang akhirnya 

terjadi pembelian yang tidak sehatusnya dilakukan.61 

Kekuatan afektif diluar individu yang dapat mendorong 

pembelian impulsif adalah emosi. Spontanitas yang 

dialami konsumen sangat berhubungan dengan emosi 

individu. Transaksi pembelian dilakukan tanpa berfikir 

panjang apa manfaat yang didapatkan setelah membeli 

produk tetapi lebih memikirkan kesenangan dan 

kepuasaan saat membelinya. 

 

2. Aspek-Aspek Impulse Buying 

Dalam impulse buying terdapat aspek-aspek menurut 

Rook (1987) yang mempengaruhi nya, antara lain: 

a. Spontanitas 

Suatu dorongan yang terjadi secara tiba-tiba 

mengarahkan individu pada keinginan untuk 

membeli suatu produk yang ditawarkan. 

 

 

                                                             
59Septila dan Aprilia, “Impulse Buying Pada Mahasiswa Di Banda 

Aceh.” 
60 D W. Rook, “The Impulsive Buying,” journal of consumer research 

14, no. 2 (1987): 305–13. 
61 Septila dan Aprilia, “Impulse Buying Pada Mahasiswa Di Banda 

Aceh.” 171 
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b. Kekuatan, Kompulsi, dan Intensitas 

Yaitu adanya perasaan yang memaksa individu 

untuk dapat melakukan pembelian suatu barang. 

 

c. Kegairahan dan Stimulasi 

Yaitu perasaan konsumen untuk ingin membeli 

yang muncul dari dalam diri sendiri dan 

keputusan membeli yang dating karena 

stimulasi berasal dari faktor luar atau 

lingkungan. 

 

d. Sinkronitas 

yaitu saat adanya kolaborasi antara faktor 

internal dan eksternal yang dapat mendorong 

individu melakukan pembelian. 

 

e. Animasi Produk 

Yaitu animasi yang berasal dari dalam diri 

konsumen atau pembeli yang muncul karena 

adanya pengalaman pembelian dan pemakaian 

dalam pikiran konsumen. 

 

f. Kepuasan 

Yaitu perasaan yang dirasakan pembeli setelah 

melakukan pembelian. 

 

g. Pertentangan Antara Control Diri dan 

Kesenangan 

Yaitu perasaan yang berlawanan antara 

pengendalian dan keinginankuat untuk membeli 

produk. 
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h. Ketidakperdulian Akan Akibat 

Yaitu sikap mengabaikan dampak negative 

yang timbul akibat kebiasaan belanja.62 

 

3. Jenis-Jenis Impulse Buying 

a. Pure Impulse 

Tipe pembelian dimana konsumen melakukan 

pembelian tanpa pertimbangan dan secara 

spontan setelah pembeli melihat barang yang 

dipajang ditoko atau pusat perbelanjaan. 

 

b. Suggestion Impulse 

Tipe pembelian impulsif dimana konsumen atau 

pembeli tidak mengetahui produk dan baru 

melihat produk pertama kali tetapi langsung 

diyakinkan oleh penjual bahwa produk ini 

memiliki beberapa keunggulan yang membuat 

pembeli langsung yakin dan membelinya. 

 

c. Reminder Impulse 

Tipe pembelian impulsif dimana konsumen 

melihat suatu produk dan mengingat jika 

mereka membutuhkan produk tersebut karena 

persediaan mereka sudah habis biasanya 

pembeli ingat ketika melihat brosur atau iklan 

yang disediakan. 

 

d. Planned Impulse 

Tipe pembelian impulsif saat konsumen sudah 

merencanakan suatu pembelian dan berharap 

saat memasuki toko mendapatkan pembelian 

bersadarkan harga khusus, kupon, dan 

kesukaan. Jika, barang yang mereka inginkan 

tidak ada mereka akan tetap membeli produk 

                                                             
62Ibid. 173-174  
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yang sama dengan merek atau ukuran yang 

berbeda.63 

 

H. Kerangka Berfikir 

Menurut Sugiyono kerangka pemikiran merupakan model 

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting.64 Kerangka pemikiran ini merupakan pola berfikir 

terhadap variabel bebas dan variabel terikat pada penelitian 

Pengaruh Review dan Affiliate Marketing Produk Marketplace 

Terhadap Impulse Buying Konsumen Dalam Perspektif Islam. 

Berikut ini adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 11 

Kerangka Teori 

 

 

 

 

                                                             
63Dian Sukma Andriyanto, Imam Suyadi, dan Dahlan Fanani, 

“Pengaruh Fashion Involvement Dan Positive Emotion Terhadap Impulse 
Buying (Survey Pada Warga Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru 

Kota Malang),” Administrasi Bisnis 31, no. Februari (2016). 
64 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,” ed. 

oleh Sutopo, 2 ed. (Bandung: Alfabeta, 2021). 
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I.  Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara yang belum 

akurat atau juga suatu dugan sementara yang menjadi konstruk 

peneliti terhadap masalah penelitian anatara hubungan dua 

variabel atau lebih.65 Hipotesis dikatakan hasil sementara, karena 

hipotesis dibuat sebelum penelitian ini dilakukan dan dibuat 

hanya berdasarkan pada data-data empiris yang ada.  

Berdasarkan kerangka teoritis yang sudah dijelaskan 

sebelumnya tersusunlah hipotesis penelitian yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Pengaruh review terhadap impulse buying konsumen. 

Review merupakan salah satu marketing produk dengan 

memberikan ulasan terkait suatu produk secara real dan 

dapat mempengaruhi pembelian impulsif konsumen. 

Pembelian impulsif merupakan suatu transaksi yang tidak 

direncanakan oleh konsumen atau terjadi secara spontan. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rika Amelia 

Wati dan M. Ridwan Basalamah dengan judul “Pengaruh 

Lingkungan Teman Sebaya, Viral Marketing, dan Customer 

Online Review Terhadap Keputusan Pembelian Impulsif 

Secara Online di Shopee” menghasilkan kesimpulan bahwa 

Customer Online Review berpengaruh secara positif 

terhadap Keputusan Pembelian Impulsif.66 Berdasarkan hal 

tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H0 : Review tidak berpengaruh terhadap Impulse Buying 

Konsumen. 

H1 : Review berpengaruh terhadap Impulse Buying 

Konsumen. 

 

 

                                                             
65A Muri Yusuf, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & 

Penelitian Gabungan,” 4 ed. (Jakarta: Kencana, 2017). 
66Rika Amelia wati, M.Ridwan Basalamah dan Rahmawati, Pengaruh 

Lingkungan Teman Sebaya, Viral Marketing, dan Customer Online Review 
Terhadap Keputusan Pembelian Impulsif Secara Online di Shopee, E-
Journal Riset Manajemen Prodi Manajemen:Malang 
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2. Pengaruh affiliate marketing terhadap impulse buying 

konsumen. 

Affiilate marketing merupakan sistem pemasaran yang 

menggunakan perantara dalam mempromosikan produk. 

Affiliate marketing sangat akrab dengan pemberian 

informasi terkait kelebihan maupun kekurangan produk atau 

jasa dengan tujuan menyebarluaskan kepada halayak umum 

agar affiliator mendapatkan keuntungan setelah menjual 

produk melalui jasanya. Sejalan dengan itu terdapat 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ana 

Ramadhayanti tahun 2021 dengan judul penelitian 

“Pengaruh Komunikasi Pemasaran dan Affiliate Marketing 

terhadap Volume Penjualan”. Hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa komunikasi pemasaran dan affiliate 

marketing secara simultan berpengaruh terhadap volume 

penjualan. Kesimpulannya komunikasi yang baik saat 

melakukan affiliate marketing dapat meningkatkan volume 

penjualan produk.67 Berdasarkan penelitian terdahulu dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

Ho : Affiliate Marketing tidak berpengaruh terhadap 

Impulse Buying Konsumen. 

Ha : Affiliate Marketing berpengaruh terhadap Impulse 

Buying Konsumen. 

 

3. Pengaruh review dan affiliate marketing terhadap 

impulse buying konsumen dan sudah sesuai dengan 

perspektif ekonomi islam. 

Dalam program pemasaran menggunakan affiliate 

marketing yaitu dengan memberikan informasi yang 

dirasakan setelah menggunakan suatu produk atau jasa. 

Review dan affiliate marketing menjadi satu proses yang 

dapat mempromosikan produk secara efektif dimana 

langsung kepada konsumen melalui jejaring media social. 

Merujuk kepada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

                                                             
67Ramadhayanti, “Pengaruh Komunikasi Pemasaran dan Affiliate 

Marketing Terhadap Volume Penjualan.” 
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Patricia Felita dan Elcia Oktivera pada tahun 2019 dengan 

judul penelitian “Pengaruh Sales Promotionn Shopee 

Indonesia Terhadap Impulse Buying Konsumen Studi Kasus 

: Impulse Buying Mahasiswa Stikes Tarakanita”. Dalam 

penelitian ini mendapatkan hasil Sales Promotion 

berpengaruh terhadap Impulse Buying Konsumen yaitu 

sebesar 52% dan sisanya 48% disebabkan oleh faktor 

lainnya. Kesimpulannya  impulse buying konsumen sering 

terjadi ketika konsumen melihat promosi yang dilakukan 

oleh sales dan melakukan pembelian yang tidak 

direncanakan.68  

Penelitian terdahulu oleh Aulia Nuraini pada tahun 2018 

dalam judul penelitian “Jual Beli Dalam Praktek Affiliate 

Marketing Pada Internet Marketing E-Commerce Dalam 

Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian tersebut dapat 

ditarik kesimpulan dimana affiliate marketing dapat 

diqiyaskan dengan jialah dimana terdapat banyak kemiripan. 

Praktek jual beli melalui affiliate marketing dapat dikatakan 

sah atau diperbolehkan selama tidak menyalahi syariat dan 

kaidah islam. Meskipun transaksi yang dilakukan tidak 

secara langsung secara tatap muka tetapi sudah terjalin suatu 

kepercayaan dan tanggungjawab yang disetujui oleh kedua 

belah pihak. 

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

Ho : Review dan Affiliate Marketing tidak berpengaruh 

secara simultan terhadap Impulse Buying Konsumen dan 

sudah sesuai dengan Perspektif Ekonomi Islam. 

Ha : Review dan Affiliate Marketing berpengaruh secara 

simultan terhadap Impulse Buying Konsumen dan sudah 

sesuai dengan Perspektif Ekonomi Islam. 

                                                             
68Felita dan Oktivera, “Pengaruh Sales Promotion Shopee Indonesia 

Terhadap Impulsive Buying Konsumen Studi Kasus: Impulsive Buying 
Pada Mahasiswa STIKS Tarakanita.” 
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