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ABSTRAK 

 

Mahasiswa sebagai orang yang sedang mengikuti pendidikan dalam 

suatu perguruan tinggi secara tidak langsung dituntut untuk berfikir 

logis, ilmiah, berkepribadian mandiri, mereka termasuk orang- orang 

yang penuh ide dan mau menerima hal-hal baru. Berkembangnya 

teknologi komunikasi membawa dampak yang siknifikan yang 

didukung oleh kebutuhan mahasiswa yang semakin beragam. Sejalan 

dengan itu maka penggunaan teknologi komunikasi ataupun smartphone 

merupakan hal yang harus yang tidak bisa dilepaskan dalam keseharian 

mereka. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variable secara parsial dan 

simultan antara variable promosi, Kualitas Produk dan Citra Merek 

terhadap keputusan pembelian smartphone merek VIVO. Metodologi 

penelitian yang digunkan adalah pendekatan kuanttitatif deskriptif 

dengan bermetode pengumpulan data melalui angket yang di sebarkan 

melalui Google From, populasi penelitian ini adalah Mahasiswa dan 

Mahasiswi Aktif di kampus Uin Raden Intan Lampung yang berjumlah 

23.901 dan sampel diambil menggunakan Teknik purposive sampling 

dengan rumus slovin dan didapat 100 responden bagi Mahasiswa dan 

Mahasiswi pengguna smartphone merek Oppo berdasarkan jurusan 

yang berbeda – beda dan ahun aktif perkulihan dari 2014 sampai 2021. 

Data yang diperoleh diolah menggunakan program SPSS 23. 

Hasil penelitian menunjukan untuk variable Promosi dan Kualitas 

produk tidak berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian 

hal ini bias diliat dari hasil Uji T untuk kedua variable tersebut, 

sedangkan untuk variable Citra Merek menunjukan bahwa secara 

parsial terdapat pengaruh pada keputusan pembelian smartphone Vivo 

pada Mahasiwa kampus Uin Raden Intan Lampung. Dan secara 

simultan juga terdapat penggaruh dilihat dari nilai F hitung sebesar 

4.540. dan variable yang paling dominan mempengaruhi keputusan 

pembelian Smartphone merek VIVO adalah Citra Merek. 

 

Kata Kunci :  Promosi, Kualitas Produk, Citra Merek Dan 

Keputusan Pembelian. 
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ABSTRAK 

 

 

Students as people who are studying in a college are indirectly 

required to think logically, scientifically, have independent 

personalities, they are people who are full of ideas and are willing to 

accept new things. The development of communication technology has 

had a significant impact which is supported by the increasingly diverse 

needs of students. In line with that, the use of communication 

technology or smartphones is something that cannot be separated from 

their daily lives. 

The objective of this research is to know variable by partially and 

simultaneous between promotion variable. Product quality and brand 

image to buying decision VIVO smartphone. The research methodology 

uses in this research is descriptive quantitative approach and collecting 

data with questionnaire distributed via google form. Research 

population is college student in Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung which resulted in 23,901 sampels. The sampel taken using 

purposive sampling technique with slovin formula, obtained 100 

respondent  user of  OPPO brand smartphone based on different 

department and actively study from 2014 to 2021. The data processed 

with SPSS 23. 

The research results show Promotion Variable and Product Quality 

has no effect partially to buying decision, this can be seen by result of T 

exam both of variable. Meanwhile brand image show is there effect 

partially in buying decision VIVO smartphone on student college 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. There is simultaneous 

effect can be seen by the calculated F value 4.540 and the most 

dominant variable effect es buying decision VIVO brand smartphone is 

brand image.  

 

Keywords  : Promotion, Product Quality, Brand Image,  and 

Buying decision 
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MOTTO 

 

َحقُْ ثُمَّْ يُنَفِّقُْ فَإِنَّهُْ ال بَي عِْ فِى ال َحلِفِْ َوَكث َرةَْ إِيَّاُكمْ   يَم 
 “Dari abu Qotadah Al-anshori, bahwasanya ia mendengar Rasullullah 

SAW bersabda : Hati-hatilah dengan banyak bersumpah dalam menjual 

daganganya karena ia memang melariskan daganganya,namun malah 

menghapuskan (keberkahan)”. (HR. Muslim No. 1607). 
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 1   
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Skripsi ini berjudul “PENGARUH PEROMOSI, 

KUALITAS PRODUK DAN CITRA MEREK TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN DALM PERSEPEKTIF 

EKONOMI ISLAM (Studi Pada Pengguna Handphone Vivo 

Pada Mahasiswa & Mahasiswi Di Kampus Uin Ril 

Lampung)”. Adapun uraian pengetian bebrapa istilah yang 

terdapat dalam judul skripsi ini yaitu sebagai berikut: 

Pengaruh yaitu kekuatan yang ada atau yang timbul dari 

sesuatu, seperti orang, benda yang turut membentuk watak, 

kepercayaan, atau perbuatan seseorang.
1
sedangkan yang 

dimaksud dengan pengaruh dalam judul ini adalah kepercayaan 

terhadap suatu Promosi, Kualitas Produk Dan Citra Merek 

terhadap kepercayaan dalam membeli sebuah handphone dalam 

persepektif ekonomi islam. 

Promosi yaitu suatu kegiatan  untuk menarik konsumen agar 

mau mencoba produk baru, memancing konsumen agar 

meninggalkan produk pesaing, atau untuk membuat konsumen 

meninggalkan produk yang sudah matang, atau menahan atau 

member penghargaan pada konsumen yang loyal.
2
 

Kualitas adalah mutu Produk, yaitu  karakteristik suatu produk 

atau jasa yang menampilkan kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan tersirat ataupun tersurat, karakteristik tersebut bisa 

meliputi harga yang masuk akal dan kehandalan  dalam 

menghantarkan manfaat produk seperti yang dijanjikan.
3
 

Citra Merek adalah penglihatan dan kepercayaan yang 

terpendam di benak konsumen, sebagai cerminan asosiasi yang 

tertahan di ingatan Konsumen 
4
 

                                                             
1departemen pendidikan dan kebudayaan nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (jakarta balai pustaka, 1996). 
2kotlerphilip, Manajemen Pemasaran (jakarta: erlangga, 2010). 
3Ronald J.Ebertand Ricky W.Grifin, Pengantar Bisnis Edisi Kesepuluh 

(jakarta: erlangga, 2014). 
4kotlerphilip, Manajemen Pemasaran (jakarta: erlangga, 2009). 
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Keputusan pembelian adalah bentuk pemilihan dan minat 

untuk membeli merek yang paling disukai diantara sejumlah 

merek yang berbeda . Kotler dan Keller menggambarkan lima 

tahapan dalam proses pengambilan keputusan pembelian, antara 

lain adalah pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi 

alternatif, keputusan pembelian, perilaku pasca pembelian.
5
 

Handphone Vivo adalah sebuah perangkat telekomunikasi 

elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan 

telepon fixed line sehingga kenvensional namun dapat dibawa 

kemana-mana (portable). Yang difungsikan untuk mempermudah 

atau menunjung kegiatan para mahasiswa untuk membantu dalam 

kegitan perkuliahan seperti : mengirim Tugas, Mencari Tugas di 

internet dan lain sebaginya. 

Persepektif Ekonomi Islam adalah sudut pandang atau 

pandangan ilmu ekonomi yang berdasarkan pada Al-Quran dan 

Hadist. Para ulama, khususnya ahlususnnahal jamaah yang 

bersepakat bahwa sumber hukum dalam agama islam adalah Al- 

Quran, hadist, ijmadan, qiyas.6 

Berdasrkana penjelasan istilah diatas, maka dapat di 

simpulkan bahwa yang dimaksud dari judul ini adalah penelitian 

berdasarkan Al-quaran dan As-Sunnah,tentang kegiatan 

pemasaran mengenai pengaruh promosi kualitas produk citra 

merek dan harga terhadap keputusn pembelian handphone vivo 

dalam persepekti ekonomi islam. 

 

B. Latar Belakang 

Alat  komunikasi  atau biasa di sebut gadget saat ini 

merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. Pada 

zaman modern seperti sekarang banyak sekali jenis–jenis alat 

komunikasi contohnya seperti, Telepon, Laptop, Samrtphone, 

Ipad, Tablet dan lain sebagainya semua alat komunikasi ini 

terhubung semua ke internet untuk dapat menjalankan fungsi nya 

seperti mengirim pesan, email, telepon dan lain sebagainya. 

Smartphone bukanlah barang mewah di zaman saat ini karena 

                                                             
5Kotler Philip And Kevin .L Keller, MarketingManajement 15 Edition, 2016. 
6Lukman Hakim, Prinsip - Prinsip Ekonomi Islam (Surakarta: erlangga, 

2012). 
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hampir semua masyarakat mempunyai alat komunikasi 

smartphone ini. 

Smartphone ini sangaat praktis dan efisen dalam 

penggunaanya, dengan adanya smartphone kita sudah melakukan 

beberapa kegiatan di dalam 1 benda ini seperti, menelfon 

seseorang yang dulu hanya di lakukan di wartel dengan 

membanyarkan uang agar bisa ber-telfonan atar luar kota, 

mengirim pesan yang dulu harus di tulis dahulu dan dikirimkan 

melalui pos indonesia dan untuk menjawabnya harus menungggu 

beberapa hari untuk mendapatkan jawabnya, saat ini 

perkembangan teknologi sudah jauh lebih maju dibanding zaman 

dahulu, sekarang kita sangat di permudah dengan adanya 

teknologi ini. Pada saat ini permintaan masyarakat terhadap 

smartphone semangkin meningkat, hal ini merupakan peluang 

bagi produsen smratphone untuk menciptakan inovasi–inovasi 

baru dalam pembuatan handphone yang dihasilkan. 

Smartphone pada saat ini adalah benda yang sanggat 

mempermuda kegiatan manusia, hal itu juga sangat di rasakan 

oleh kalangan mahasia ataupun mahasiwi, Mahasiswa sebagai 

orang yang sedang mengikuti pendidikan dalam suatu perguruan 

tinggi secara tidak langsung dituntut untuk berfikir logis, ilmiah, 

berkepribadian mandiri, mereka termasuk orang- orang yang 

penuh ide dan mau menerima hal-hal baru. Berkembangnya 

teknologi komunikasi membawa dampak yang siknifikan yang 

didukung oleh kebutuhan mahasiswa yang semakin beragam. 

Sejalan dengan itu maka penggunaan teknologi komunikasi 

ataupun smartphone merupakan hal yang harus yang tidak bisa 

dilepaskan dalam keseharian mereka.
7
 

Dengan adanya pandemi covid-19 seperti sekarang semua 

perkuliahan di adakan secara Daring ataupun online, dengan 

begitu secara tidak langsung mahasisa atau mahasiswi dituntut 

untuk punya smratphone karena untuk mempermudah kegiatan 

kuliah masing-masing mahasiswa seperti mengirim tugas, 

mendownlod tugas, mencari materi tugas, kuliah secara virtual 

                                                             
7Resti, “Penggunaan SmartphoneDikalanganMahasisa Fakultas Ilmu Sosial 

Dan Ilmu Politik Universitas Riau,” Universitas Riau Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu 

Sosial Dan Ilmu Politik, 2015. 
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Gambar 1. (66.3% Individu Memiliki Smartphone) 

menggunakan zoom atau google meet dan lain sebagainya.dengan 

begitu spek atau kualitas handphone juga sanggat mempengaruhi 

untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa dalam mempermudah  

kelancaran tugasnya masing- masing. 

Mahasiswa sebagai orang yang sedang mengikuti pendidikan 

dalam suatu perguruan tinggi secara tidak langsung dituntut 

untuk berfikir logis, ilmiah, berkepribadian mandiri, mereka 

termasuk orang- orang yang penuh ide dan mau menerima hal-hal 

baru. Berkembangnya teknologi komunikasi membawa dampak 

yang siknifikan yang didukung oleh kebutuhan mahasiswa yang 

semakin beragam. Sejalan dengan itu maka penggunaan teknologi 

komunikasi ataupun smartphone merupakan hal yang harus yang 

tidak bisa dilepaskan dalam keseharian mereka.
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Indonesiabaik.id 

 

Menurut indonesia baik.id, yang mereka teliti dari puslit 

bangaptika IKP kominfo menyatakan bahwasanya berdasarkan 

                                                             
8Yulistia Devi, “Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang Terkait 

Dengan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten / Kota Di Provinsi Lampung),” Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 

Lampung, Tesis, 2012. 
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tingkat pendidikan nya pelajar / mahasiswa 70,98% dari 

responden sebanyak 6245 sudah banyak yang menggunakan 

smartphone. Berdasarkan pendidikanya tidak bersekolah rata- 

rata yang menggunakan sebanyak 21,08%, SD sebanyak 40,87%, 

SMP sebanyak 59,89%, SMA sebanyak 79,56, DIPLOMA/S1 

sebanyak 93,02% dan S2/S3 sebanyak 100%. 

Maka dari itu penulis sangat tertarik menjadikan mahasiswa 

sebagai objek penelitian dikarnakan pengguna terbanyak 

smartphone ternyata masih di kalangan mahasiswa dan 

mahasiswi yang sedang menenpuh pendidikan di universitas 

mereka masing-masing. Mereka memiliki smartphone tujuan 

utamanya yaitu untuk mempermudah kegiatan belajar yang 

dilakukan. 

Berlimpahnya produk smartphone yang ada di indonesia 

disebapkan oleh antusias dari konsumen yang tinggi terhadap 

perkembangan smratphone saat ini. berdasarkan hasil 

penelusuran penelititian cukup banyak produk smratphone yang 

di taarkan dan menjadi reverensi pilihan untuk konsumen . 

berikut merupakan beberapa data smartphone yang tersebar di 

indonesia yang disajikan dalam tabel 1. 

Tabel 1 

Daftar Jumlah Produk Handphone di Indonesia 

 

NO 
PRODUK 

HANDPHONE 
JUMLAH PRODUK 

1. Samsung Smartphone 101 produk 

2. Oppo Smartphone 83 produk 

3. VivoSmartphone 62 produk 

4. Iphone 29 produk 

5. Realme smartphone 25 produk 

 

(Daftar Jumlah Produk Handphone Di Indonesia ) 

Sumber : Vivo.com, OPPO.com, Samsung com, Apple.Com, 

Realme.com. 
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Menurut tabel di atas terungkap ada 5 merek smartphone yang 

tersebara di indonesia yang memiliki produk bermacam-macam 

model dan pilihan. Prusahaan smartphone ini berlomba-lomba 

mengeluarkan produk terbarunya agar menarik minat beli 

konsumen. hal ini menunjukan bahwa kondisi persaingan 

samratphone di indonesia sangatlah ketat dengan tetap 

memberikan peluang bisnis yang masih memiliki potensi tumbuh 

dan berkembang seiring dengan daya tarik industry produk ini 

yang sangat besar. dalam keadaan ini peusahaan dapat 

menimbulkan minat beli konsumen tersebut demi mencapai 

tujuan dari prusahaan. Konsumen memiliki minat untuk membeli 

sesuatu produk dari beberapa faktor-faktor, yaitu faktor promosi 

yang dilakukan perusahaan. 

Promosi adalah bagian dan proses strategi pemasaran sebagai 

cara untuk berkomunikasi dengan pasar, dengan menggunakan 

komposisi bauran promosi (promotional mix).
9
 Bauran promosi 

merupakan gabungan arus informasi secara menyeluruh dan 

hanya dilakukan oleh satu organisasi atau individu tertentu. Ini 

berbeda dengan komunikasi pemasaran yang bertujuan untuk 

memuaskan semua pihak. Semua pihak yang terlibat dalam 

proses komunikasi pemasaran melakukan cara yang sama yaitu 

mendengarkan, bereaksi dan berbicara sampai tercipta hubungan 

pertukaran yang memuaskan. 

Pemberian iklan atau promosi yang unik juga kreatif juga 

merupakan salah satu strategi untuk bersaing. Iklan adalah salah 

satu komunikasi pemasaran yang dipergunakan untuk 

mengenalkan produk ke pasar sasaran dan juga bisa menjadi 

pembeda dengan pesaing. Iklan juga adalah salah satu dari empat 

jenis promosi yang digunakan pemasar untuk mengarahkan 

komunikasi yang meyakinkan konsumen akan merek dan 

membuat brandimage positif dimata konsumen. 

Periklanan adalah komunikasi non individu, dengan sejumlah 

biaya, melalui berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan, 

lembaga non laba, serta individu.” Periklanan bersifat 

menjangkau masyarakat luas (massal), tidak pribadi tapi secara 

                                                             
9philip, Manajemen Pemasaran, 2009. 
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langsung dengan audien (impersonal) dan dapat menyampaikan 

gagasan secara menyakinkan dan menimbulkan efek yang 

dramatif (ekspresif).10
 

Citra merek (brandimage) menjadi hal yang sangat penting 

yang harus diperhatikan oleh perusahaan selaku pelaku pasar, 

karna melalui citra merek yang baik akan menimbulkan nilai-

nilai emosional pada diri konsumen. Citra merek (brandimage) 

merupakan salah satu hal yangsangat penting dalam memasarkan 

produk serta memiliki peranan yang penting dalam 

mempengaruhi minat beli konsumen.
11

 

Vivo adalah sebuah perusahaan elektronika asal Dongguan, 

Guangdong, Tiongkok. perusahaan ini adalah anak dari BBK 

Elektronic Dikomandoi oleh shenwei perusahaan ini berdiri sejak 

tahun 2009 perusahaan ini memproduksi ponsel Pintar, perangkat 

sandang dan layanan berbasis idigital, BBK elekctronik juga 

memiliki Oppo, Realme dan oneplus. Perusahaan vivio 

mengembagkan perangkat lunak untuk ponsel, didistribusikan 

melalui appstore vivo dengan imanager termasuk dalam 

proprietary mereka, sistem operasi berbasis android, funtouchOs. 

Saat ini banyak sekali produk lain yang sejenis dengan ponsel 

vivo di antaranya Apple, Samsung, Oppo, Xiomi, realme, 

Lenovo, Huawei dan lain-lain sebagai perusahaan yang 

menawarkan  produk sejenis. oleh karna itu rangsangan dari 

perusahaan sangat diperlukan karen merukapakan salah satu 

faktor penting yang Dapat mempengaruhi pengambilan 

keputusan pembelian smratphone. sebagai perusahaan yang 

memiliki pesaing bisnis yang besar, setiap perusahaan harus 

membentuk strategi yang tepat guna memenakngkan keputusan 

pembelian tersebut. keputusan pembelian konsumen terhadap 

sebuah produk sangat penting karena dengan melakukan 

pembelian, maka evalusasi paska pembelian terjadi. 

Dengan produk-produk Vivo yang dimiliki dan promosi-

promosi yang menarik diharpakan konsumen bisa memilih 

handphone yang ia inginkan dan spek seperti apa yang iya 

                                                             
10Basu SwasthaDarmesta, Manajemen Pemasaran Moderen, 2002. 
11Randi Saputra, “Pengaruh Iklan Dan Citra Merek Terhadap Minat Beli 

Konsumen Produk Merek Honda,” JOM ISIP, 2018, 3. 
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butuhkan dan sesuai dengan buyget mereka ,dengan adanya 

mindset seperti itu konsumen sudah terbentuk akan adanya 

keputusan pemebelian.keputusan pembelian merupakan 

pemikiran dimana individu mengevaluasi berbagai pilihan dan 

memutuskan pilihan pada suatu produk dari sekian banyak 

pilihan. 

Di indonesia penjualan Vivo memasuki Top brand yang 

sangat digandrungi masyarakat, ada juga beberapa brandhp di 

indonesia seperti Iphone, Samsung, Oppo, Realme danHuwawei, 

brand-brand tersebut memiliki persaingan yang sangat ketat 

dengan produk-produk lain mereka berlomba- lomba 

menciptakan inovasi dan produk baru untuk menenjukan 

bahwasanya persaingan smartphone sangatlah ketat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Canaly sestimates (sell-in shipments), smartphone Analysis, february 

2021. 

  

 

Gambar di atas menunjukan bahwasanya handphone vivo 

pada tahun 2020 menjadi salah satu top smartphone vendor, yang 

diartika bahwa handphone vivo menjadi suplayer handphone 

terbanyak pada tahun 2020 pada quartal ke-4, tetapi vivo 

bukanlah satu-satunya handphone yang sangat di gemari 

masyarakat.ada beberapa merek handphone yang sanggat di 

gandrungi mayarakatseperti iphone, samsung, oppo dan lain-lain. 

Hal yang menarik dari penelitian ini adalah penluis pempunyai 

Gambar 2 (Top Smartphone Vendors, Q4 2020) 
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tiga faktor masalah dalam setiap variabelnya seperti Promosi, 

Kualitas Produk, dan Citra merek.  

Pertama dari segi promosi, promosi OPPO lebih exaited 

dibanding handphoneVivo
12

. Pada salah satu blog di internet Edy 

kusuma, selaku manager brand Vivo indonesia menyatakan 

hingga saat ini Vivo memperkerjakan 3.500 promotor untuk 

membantu dalam pempromosika produk – produk 

handphoneVivo kepada masyarakat, senada dengan Vivo ternyata 

Oppo mengutus lebih banyak promotor ke toko – toko ponsel, 

aryomeidianto selaku manajer humas oppo indonesia menyatakan 

“total karyawan OPPO saat ini 27.00 diseluruh indonesia, dan 80  

persenya adalah promotor, dengan begitu promotor yang dimiliki 

OPPO saat ini adalah sebanyak 21.600 peromotor.
13

 Selain 

promotor yang diutus khusus, baik Vivo maupun OPPO, hampir 

di setiap toko ponsel saat ini bermacam alat peraga reklme yang 

mencolok, di antaranya berupa shopsign, billboard, maupun 

banner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : tirto.id 

 

Para brand Oppo Dan Vivo megencarkan jumlah promotor 

dan membesarkan iklan-iklan tidak lain difungsikan untuk 

meningkatkan penjualaln produk mereka, adapapun tujuan 

promosi menurut Boone dan Kurtz
14

 yaitu Meyediakan Informasi 

                                                             
12“Promosi Gila-Gilaan Oppo x Vivo,” Tirto.Id, November 2017. 
13“Promosi Gila-Gilaan Oppo x Vivo.”Tirto.Id, November 2017. 
14Bone andKurtz, 2002. 

Gambar 3 PROMO DARAT OPPO X VIVO 
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yaitu memberitahukan calon pembeli tentang produk atau jasa 

yang di tawarkan oleh para promotor handphone akan kelebihan 

produknya. Mendiferensikan Sebuah Produk yaitu 

mengkomunikasikan perbedaan – perbedaan yang signiikan 

seperti harga, kualitas atau manfaat dari produk atau jasa yang 

ditawarkan. Menaikan Penjualan adalah tujuan paling umum dari 

promosi, beberapa srategi berkonsentrasi pada merangsang 

menstabilkan penjualan, meninjolkan nilai produk permintaan 

primer alaupun sebagian menstabilkian penjualan. Menstabilkan 

Penjualan difungsikan agar penjualan berlangsung stabil jika 

selama periode terdapat penurunan penjualan biasanya dari 

brandhandphone tersebut akan menawarkan promo harga atau 

lain sebaginya. Menonjolkan Nilai Produk yaitu sejumlah 

promosi diajukan untuk menunjukan niai produk dengan 

menjelaskan manfaat- manfaat atau kelebihan dari produk yang 

kurang dikenali pembel 

Kedua Kualitas Produk, yaitu bagaimana sebuah produk 

memiliki nilai yang dapat memuaskan konsumen baik secara fisik 

maupun secara pisikologis yang menunjukan pada atribut atau 

sifat-sifat yang terdapat dalam suatu barang atau hasil
15

, Appel 

merupakan hp mahal yang kualitaasnya digadang – gadang 

terbaik. Sistem oprasi yang digunakan bebasis IOS, Membuat 

Appel lebih esklusif dari pada adroid kebanyakan.
16

Iphone adalah 

salah satu handphone yang sangat diinginkn masyarakat, iphone 

petama kali mengenalkan produknya tepatnya pada 29 juni 2007 

kala itu iphone yang pertama kali dirilis yaitu seri iphone 2G, 

iphone juga kala itu adalah satu – satunya ponsel dengan layar 

sentuh besar dan sudah mendukung jaringan seluler 2G serta 

dilapisi metal dibelakangnya.
17

tak heran jika pesaing- pesaing 

handphone lainya ingin mengikuti jejak iphone, seiring 

perkembanganya zaman, iphone saat ini adalah handphone yang 

sanggat diimppikan dan ditunggu oleh masyarakat karna dalam 

pengeluaran jenis handphone appel sangat konsisten dengan fitur 

                                                             
15KotlerandAmstrong, 2015. 
16“Urutan Merek HP Berdasarkan Kualitas,” Www.Sabineblog.Com, 2015, 

sec. 05. 
17“Sejarah Iphone,” Www.Panduanmac.Com, 2017, sec. 09. 
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– fitur unggulannya yang tidak di ragukan lagi disgn, kualitas 

softwere dan hardwere, keamanan dan inovasi yang terdapat di 

produk appel memiliki hak paten dan terbatas akan penjualanya, 

maka dari itu Appel menjual produk handphone nya dengan 

harga yang cukup mahal untuk kalangan masyarakat.
18

Maka ada 

juga setereothip yang muncul  di kalangan masyarakat 

menyatakan bahwa iphone diklam jadi smartphone orang kaya
19

 

Berdasarkan review dari pengguna Iphone pada Youtube 

Gadgeting yang berjudul “10 alasan kenapa Appel adalah Brand 

TERBAIK!”
20

 yang sudah di tonton 3,5 juta penonton dengan 

13.000 komentar, penulis menyimpulkan bahwasanya dari segi 

kualitas produk Appel sudah tidak diragukan lagi untuk hardwere 

dan softwerenya, dengan design yang elegan dan simpel membuat 

produk appel memiliki daya jual yang tinggi, untuk spek softwere 

Appel mempunyai sistem oprasi IOS yang tidak dimiliki oleh 

handphone android seperti Vivo, dari segi tipe Iphone memiliki 

sedikit tipe handphone di peluncurkan produk baru setip tahunya,  

hal itu yang membuat iphone memiliki nilai daya jual yang tinggi 

dengan produk yang tidak pasaran, berbeda halnya dengan 

produk android yang ada di brand Vivo, Vivo sangat banyak 

meluncuran produk baru dan disgn yang terbaru, untuk seri atau 

modelnya Vivo sendiri memiliki lima seri dalam modelnya 

seperti X seri, V seri, Y seri, S seri, dan Z seri dan di setiap setiap 

serinya masih memiliki beberapa tipe handphone yang berbeda – 

beda contohnya Y21,Y21s, Y53s, hal itu membuat produk 

android tidak eksklusif dan tidaak terbatas dalam setiap 

penjualanya, hal itu yag membuat handphone android kurang 

memiliki daya jual yang tinggi.  dari komentar- komentar yang 

ada di video tersebut tidak sedikit penonton embandingkan segi 

keawetan atau ketahanan dari produk Appel, para komentar 

merasakan bahwasanya produk Appel lebih awet dibanding 

                                                             
18“Mengapa Harga Iphone Mahal,” Www.Tekno.Kompas.Com, September 30, 

2021. 
19“Iphone Diklaim Jadi Smartphone Identik Orang Kaya,” Ww.Liputan6.Com, 

n.d. 
20Gadgetin, “10 alasan kenapa Appel adalah Brand Terbaik,” n.d., 

https://www.youtube.com/watch?v=BAbOziKGfOc&t=496s. 
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Android, tidak hanya awet ternyata produk appel juga ati lemot 

menurut penguna produk Appel di bandingkan dengan android. 

Hal lainya yang menarik dalam penelitian ini yakni gap 

teoritis dimana banyak penelitian yang menguji mengenai 

keputusan pemebelian seperti penelitian yang dilakukan oleh Jon 

Carlos wora dengan judul “Pengaruh harga dan kualitas produk 

terhadap keputusan pembelian layanan internet indosatooredoo” 

penelitian tersebut menyarankan untuk calon peneliti selanjutnya 

diharap-kan dapat menambahkan variabel –variabel lain yang 

dapat mempengaruhi keputusan pembelian.21
oleh karna itu 

penulis ingin menutup gap dari penelitiaan tersebut dengan 

menambahkan variabel yang masih dalam ruang lingkup 

keputusan pembelian yaitu Citra merek. 

Dari penjelasan penulis diatas,  bisa disimpulkan bahwasanya 

untuk variabel  promosi , promosi yang di lakukan handphone 

OPPO yang diteliti oleh Tirto.id ternyata lebih genjar  

dibandingkan handphone VIVO, oppo pada tahun 2017 memiliki 

promotor sebanyak 21.600 promotor sedangkan vivo hanya 

memiliki 3500 peromotor pada saat itu. Lalu untuk variabel 

kualitas produk penulis bandingkan dengan handphone appel 

yang memiliki kualitas dan keamaan yang sangat bagus di 

banding handphone android, untuk data pendukung sendiri 

penulis ambil dari chanel youtube Gadgeting yang berjudul “10 

alasan kenapa Appel adalah Brand TERBAIK!” dari konten 

tersebut terdapat 13.000 komentar penulis melihat dan 

menyimpulkan bahwasanya untuk kualitas handphone untuk 

prodak Appel masih sanggat unggu di pangsa pasar, menurut 

salah satu komentar freeeFun menyatakan “ yang paling saya 

suka dari Apple itu Ios dan Chipsetnya. RAM 4GB di hpAppel 

bisa nyaingin RAM 12GB di Android, trus kecepatan Chipsetnya 

selalu 1 generasi di depan dari kompetitornya.” 

Untuk variabel Citra Merek penulis mengambil Gap Teoritis 

yang dilakukan oleh Jon Carlos wora dengan judul “Pengaruh 

harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian layanan 

                                                             
21Jon Carlos Wora, “Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap 

Keputusan Pemebelian Layanan Internet Indosat Ooredoo,” 2017. 
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internet indosatooredoo” penelitian tersebut menyarankan untuk 

calon peneliti selanjutnya diharap-kan dapat menambahkan 

variabel –variabel lain yang dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian.22
oleh karna itu penulis ingin menutup gap dari 

penelitiaan tersebut dengan menambahkan variabel yang masih 

dalam ruang lingkup keputusan pembelian yaitu Citra merek. 

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti tertarik 

melakukan pra riset terlebih dahulu tentang minat beli calon 

konsumen pada produk smartphone merek vivo dengan variabel 

idependen Promosi, Kualitas Produk dan Citra Merek 20 

mahasiswa kampus UIN raden intan lampung, 12 orang 

menyatakan bahwa promosi yang ditampilkan smartphone vivo 

kurang menarik dan kurang tertarik untuk membeli, sedangkan 10 

dari 20 orang mahasiswa yang diawancarai tentang kualitas 

produk smartphone vivo mempunyai audio yang kurang baik 

serta menyatakan tidak membeli dan dari 8 mahasiswa 

menyatakan smartphone vivo dari segi citra merek tidak terlalu 

terkenal.hasil dari pra riset membuktikan sebagian besar dari 20 

mahasiswa 18 mahasiswa menyatakan tidak berminat membeli 

karena promosi , kualitas produk dan citra merek kurang menarik 

di kalangan mahasiswa. (pra riset 03 november 2021) ( Lampiran 

4) 

Maka dari hasil pra riset yang di lakukan penulius, penulis 

ingin melakukan penelitiaan terhadap mahasiswa dan mahasiswi 

Uin Raden Intan Lampung. Dan dari hasil tersebut terdapat salah 

satu kenapa penulis ingin meneliti handphone vivo di Uin Raden 

Intan Lampung. 

Maka dari permasalahan yang penulis sampaikan sangat 

bertolak belakang dengan kenyataan bahwasanya Vivo menjadi 

handphone terlaris di tahun 2020, maka dari itu penulis ingin 

mengangkat judul Dengan latar belakang masalah ini, dengan 

judul :“Pengauh Promosi, Kualitas Produk Dan Citra 

MerekTerhadap Keputusan Pembelian Dalam Persepekti 

Ekonomi Islam (Studi Pengguna Handphone Vivo Pada 

Mahasiswa di Kampus UIN RIL LAMPUNG)” 

                                                             
22Jon Carlos Wora. 2017 
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Salah satu ayat yang menjelaskan tentang anjuran dalam 

berbisnis yaitu pada surat Al-Jum’ah ayat 10 yaitu :  

 

 َ
ٰ

ِ َواْذُكُروا ّللّا
ٰ

ٰلوةُ َفاْنَتِشُرْوا فِى اْْلَْرِض َواْبَتُغْوا ِمْن َفْضِل ّللّا َكِثْيًرا  َفِاَذا قُِضَيِت الصَّ

 لََّعلَُّكْم ُتْفلُِحْونَ 
 

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah 

kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah 

Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.
23 

 

ِ ِلْنَت لَُهْم ۚ َولَْو 
ٰ

َن ّللّا ْوا ِمْن َحْولَِكۖ  َفِبَما َرْحَمٍة مِّ ا َغِلْيَظ اْلَقْلِب َْلْنَفضُّ  َفاْعفُ ُكْنَت َفّظً

َ ُيِحبُّ  َواْسَتْغفِرْ َعْنُهْم 
ٰ

ِ ۗ ِانَّ ّللّا
ٰ

ْل َعلَى ّللّا لَُهْم َوَشاِوْرُهْم فِى اْْلَْمِرۚ َفاَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

لِْينَ   اْلُمَتَوكِّ

 

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 

sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah 

ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 

dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan 

tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.(Q.S Al-

Imran 159) 

Dalam Penjelasan ayat tetangajuran berbisnis yang baik diatas 

pada saat ini telah banyak diterapkan oleh masyarakat. Dimana 

saat ini bisnis menjadi fenomena yang marak dikalangan 

masyarakat. maraknya berbagai jenis bisnis tersebut, kini juga 

telah merambah di Indonesia. Dalam era globalisasi seperti pada 

saat ini, Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat di 

segala bidang, tidak terkecuali dengan perkembangan di bidang 

bisnis. Setelah diberlakukannya pasar bebas, mulai banyak 

perusahaan-perusahan asing yang muncul di Indonesia, 

perkembangan ini mengakibatkan persaingan dalam bisnis 

menjadi semakin ketat. Dengan semakin ketatnya persaingan 

                                                             
23Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah / Penafsiran Al-Quran,Al-Quran 

Dan Terjemahnanya (Jakarta: Departemen Agama RI, 1978). 
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dalam berbisnis, seorang pengusaha diharuskan memiliki strategi 

bisnis yang tepat untuk menjaga agar usaha yang dijalankan tetap 

berjalan dengan baik meski banyak pesaing disekitarnya. Dengan 

strategi bisnis yang tepat, maka akan dapat menarik banyak 

pelanggan dan membuat pelanggan tersebut merasa nyaman 

sehingga dengan sendirinya akan memunculkan niat untuk 

membeli ulang produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Dengan 

latar belakang masalah ini, maka penulis akan mengangkat judul 

peneitian: “Pengauh Promosi, Kualitas Produk Dan Citra 

Merek Terhadap Keputusan Pembelian Dalam Persepektif 

Ekonomi Islam (Studi Pengguna Handphone Vivo Pada 

Mahasiswa Di Kampus UIN RIL LAMPUNG)”. 

 

C. Identifikasi dan Batasan  Masalah 

1. Permasalahan yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi 

permasalahanya sebagai berikut: 

a. Konsumen ragu akan keawetan handphon 

eandorid. 

b. Rendahnya citra merek handphone android menyebapkan 

masyarakat ragu akan membeli handphonr android. 

c. Rendahnya daya jual android membuat konsumen ragu. 

2. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, 

sempurna dan mendalam maka penulis memandang 

permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi 

variabelnya. oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya 

berkaitan dengan “Pengaruh Promosi, Kualitas produk dan 

Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Handphone 

Vivo” study kasus pada mahasiwa dan mahasiswi Uin Raden 

Intan Lampung, mahasiswa dipilih dikarnakan penggunaan 

handphone dan citra merek  hanphone sangat berpengaruh 

terhadap gaya hidup dan keefisienan handphone tersebut saat 

digunakan.  
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D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah promosi berpengaruh secara parsial terhadap 

keputusan pembelian handphone VIVO pada mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung? 

2. Apakah kualitas produk berpengaruh secara parsial terhadap 

keputusan pembelian handphone VIVO pada mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung? 

3. Apakah Citra Merek berpengaruh secara parsial terhadap 

keputusan pembelian handphone VIVO pada mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung? 

4. Apakah promosi, kualitas produk dan citra merek 

berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian 

handphone VIVO pada mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung? 

5. Bagaimana tinjauan ekonomoiislam terhadap promosi, 

kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan 

pembelian handphone VIVO pada mahasiswa Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung 
 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas 

tujuan penelitian ini adalah  

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Promosi berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian handphone VIVO pada 

mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

dalam persepektif Ekonomi islam. 

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Kualitas Produk berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian handphone VIVO pada 

mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

dalam persepektiEkonomi islam. 

3. Untuk Mengetahui Bagaimana Citra merek berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian handphone VIVO pada 

mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

dalam persepektifEkonomi islam. 

4. Untuk Mengetahui Bagaimana Promosi,Kualitas produk dan 

Citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
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handphone VIVO pada mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung dalam persepektif Ekonomi islam. 

5. Untuk Menjelaskan Promosi, Kualitas produk dan citra 

merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

handphone VIVO pada mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung pada persepekti ekonomi Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian. 

Dari penelitian ini hal terpenting dari penelitian ini adalah 

manfaat yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah 

terungkanya hasil penelitian. Adapun kegunaan yang diharkan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Secara Teoritis, berguna sebagai bahan ilmu pengetahuan 

dan penilaian tetntang ekonomi secara umum dan untuk 

mengetahui  pengaruh promosi, kualitas produk dan citra 

merek terhadap keputusan pembelian handphone vivo pada 

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

2. Secara Praktis, bagi penulis merupakan sarana untuk 

mempraktekan teori-teori yang didapatkan selama 

perkuliahan. penelitian ini menjadi salah satu tujuan utama 

penulis dalam menyelesaikan pendidikan menuju sarjana 

Ekonomi Di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 

fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Manajemen 

Bisnis Islam.  

3. Bagi Mahasiswa, penelitian ini semoga dapat bermanfaat dan 

bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya 

dapat memberikan kontribusi baik bagi khazanah ilmu 

pengetahuan keagamaan maupun ilmu pengetahuan secara 

umum. 

4. Bagi Objek Penelitian, hasil penelitian diharpkan dapat 

memberikan masukan untuk perusahaan agar selalu bersaing 

dengan menggunakan cara yang telah diataursehigga dapat 

membentuk loyalitas pelanggan dan memcapi tujuan yan 

sebenarnya tanpa garus merugikan pihak atau perusahaan 

lain.dan juga dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan 

pertimbangan dalam penyempurnaan dan memaksimalkan 
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keputusan pembelian agar dapat sesuai dengan keinginan dan 

dapat memenuhi kepuasan pengguna handphoneVivo 

 

G. Kajian Penelitian Dahulu Yang Relavan 

Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian 

terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Untuk mendukung penelitian ini, maka penulis akan kemukakan 

beberapa diantaranya: 

1. Penelitian yang dilakukan Ilham ebriansyah pada tahun 2017 

yang berjudul “Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Citra 

Merek dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian 

Handphone Merek Samsung (Study Kasus Pada Mahasisa 

Universitas Muhamadiyah Surakarta)”. 

Persamaan : Pada variabel X1 (kualitas produk), X3 (Citra 

merek),  dan Y (Keputusan Pembelian) 

Perbedaan : 

- Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian 

Quota sampling, sedangkan peneliti yang sekarang 

menggunakan probabilty Sampling (pengambilan secara 

acak). 

- Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif, sedangkan peneliti yang sekarang 

menggunakan jenis kualitatif. 

- Pada objek penelitian yaitu studi kasus pada konsumen 

vivo pada mahasiswa dan mahasiswi kampus Uin Ril 

Lampung. 

Hasil: berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat di 

simpulkan bahwa , Kualitas produk berpengaruh postif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian handphone merek 

Samsung pada Mahasiswa Muhammadiyah Surakarta Hal ini 

terbukti dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari thitung 

= 6,055 >ttabel 1,985, maka Ho ditolak sehingga ada 

pengaruh yang signifikan Kualitas produk,terhadap 

keputusan pembelian handphone merek Samsung pada 

Mahasiswa Muhammadiyah Surakarta. Citra Merek 

berpengaruh postif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian handphone merek Samsung pada Mahasiswa 
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Muhammadiyah Surakarta. Hal initerbukti Dari perhitungan 

tersebut diperoleh hasil dari thitung = 5,851>ttabel = 1,985, 

makaHo ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan Citra 

Merek terhadap keputusan pembelian handphone merek 

Samsung pada Mahasiswa Muhammadiyah Surakarta. Harga 

berpengaruh postif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian handphone merek Samsung pada Mahasiswa 

Muhammadiyah Surakarta . Hal initerbukti dari perhitungan 

tersebut diperoleh hasil dari thitung = 4,403 >ttabel = 1,985, 

maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan 

harga terhadap keputusan pembelian handphone merek 

Samsung pada Mahasiswa Muhammadiyah Surakarta.
24

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Fardian dan Imam 

Hidayat pada tahun 2019 yang berjudul “Pengaruh Promosi, 

Citra Merek, Harga dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan 

Pemelian HandphoneVivo”(study kasus pada galeri vivo 

plasa marina dan WTC kota Surabaya)  

Persamaan : pada variabel X1 (Promosi), X3 (Citra merek),   

dan Y (Keputusan Pembelian) 

Perbedaan :  

- Peneliti terdahulu menggunakan metode sampling 

incidental sedangkan peneliti sekarang menggunakan 

probabilty Sampling (pengambilan secara acak). 

- Penelitian terdahulu menggunakan teori Bauran 

Pemasaran (Marketing Mix) sedangkan peneliti sekarang 

menggunakan Perilaku konsumen dan Manajemen 

Pemasaran 

Hasil : berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan 

bahwa hasil maka dapat disimpulkan adalah yang pertama 

variabel promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Semakin baik dalam penyampaian promosi yang 

diberikan oleh perusahaan SmartphoneVivo maka akan 

semakin meningkatkan keputusan pembelian pada perusahan 

                                                             
24Ilham Febriansyah, “Analisis Pengaruh Kualitas Produk,Citra Merek Dan 

Harga Terhadap Keputusan Pembelian Handphone Merek Samsung (Study Kasus 
Pada Mahasisa Universitas Muhamadiyah Surakarta),” Universitas Muhamadiyah 

Surakarta, 2017. 
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tersebut. Promosi terbukti membawa dampak positif 

padakeputusan pembelian dengan mengunakanan indikator: 

(a) Jangkauan promosi, (b) Kualitas penayangan iklan di 

media promosi, dan (c) Kualitas penyampaian dalam 

penayangan iklan di media promosi yang kedua variabel citra 

merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Semakin baik Citra Merek yang ada di merek Handphone 

Vivomaka akan semakin meningkat keputusan pembelian 

pada perusahaan tersebut.Citra Merek terbukti membawa 

dampak positif pada keputusan pembelian dengan 

mengunakan indikator: (a) Strength Of Brand Association 

(Kekuatan Asosiasi Merek), (b) Favorability Of Brand 

Association (Keunggulan Asosiasi Merek), dan (c) Uniquess 

Of Brand Association (Keunikan Asosiasi Merek), yang 

ketiga variabel harga berpengaruh signifikan
25

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Suri Amelia dan M.Oloan 

Asmara Nst pada tahun 2017 yang berjudul “Pengaruh Citra 

Merek, Harga, Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan 

Pembelian Handphone Merek Xiaomi Di Kota Langsa” 

Persamaan : Pada variabel X2(Kualitas Produk X3(Citra 

Merek dan Y (Keputusan Pembelian) 

Perbedaan :  

Pada penelitian terdahulu semua variabel independen semua 

berpengaruh terhadapp keputuaan pembelian sedangkan 

penelitian yang sekarang hanya variabel Citra Merek yang 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian  

Hasil : Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Model regresi linier berganda yang diperoleh dari 

analisis data yaitu: KP = 3,127 + 0,189 CM + 0,024 H + 

0,250 KPr. Dari uji T dapat dijelaskan bahwa citra merek, 

harga, dan kualitas produk secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian handphone Xiaomi 

di Kota Langsa di mana masing-masing variabel  bebas (citra 

                                                             
25Mochamad Fardian Rijadiand Imam Hidayat, “Pengaruh 

Promosi,CitraMerek,Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian 
HandphoneVivo (Study Kasus Pada Galeri VivoPlasa Mariana Dan WTC Kota 

Surabaya),” Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen, 2019. 
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merek, harga, dan kualitas produk) memiliki nilai t sig<0,05. 

Dari uji F dapat dijelaskan bahwa citra merek, harga, dan 

kualitas produk secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian handphone Xiaomi di Kota 

Langsa di mana nilai F. sig sebesar 0,042 < 0,05. Dari 

analisis koefisien determinasi dapat dijelaskan bahwa citra 

merek, harga, dan kualitas produk mempengaruhi keputusan 

pembelian handphone Xiaomi di Kota Langsa sebesar 30,4%, 

sedangkan sisanya 69,6% dipengaruhi oleh variabel lain di 

luar model penelitian ini.
26

 

 

H. Sistematika Penulisan  

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bagian. Pembahas 

yang ada di dalam satu bab akan berkaitan dengan bab yang lain, 

sehingga akan membentuk penelitian yang sistematis. 

Sistematika penulisan pada penelitian ini disusun sebagai berikut. 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi penegasan judul penelitian, latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II Metode Penelitian 

Bab ini berisi Landasan Teori yang digunakan dalam penelitian, 

yaitu pengertian dan teori mengenai manajemen  pemasaran, 

pemasaran dalam islam, promosi, kualitas produk, citra merek 

dan harga dalam teori keputusan pembelian sebuah produk dan 

pandangan menurut persepektif islam pada bab ini juga terdapat 

pengajuan hipotesis penelitian. 

BAB III Metode Penelitian  

Di dalam bab ini peneliti mengemukakan tentang metode 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti metode pengumpulan 

data, serta metode analisis data. 

 

 

                                                             
26Suri Amelia andM.Oloan Asmara Nst, “Pengaruh Citra Merek, Harga Dan 

Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Handphone Merek Xiaomi Di Kota 

Langsa,” 2017. 
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BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan 

Bab ini berisi analisis dari hasil pengelolaan data, pembahasan 

hasil penelitian dan menjawab hopotesisi yang telah dirumuskan 

serta menjelaskan hasil penelitian dalam persepektif manajemen 

bisnis syariah. 

BAB V Penutup 

Bab ini merupakan bagian akhir dalam penelitian yang berisi 

kesimpulan dan seluruh penelitian yang telah dilakukan selain 

kesimpulan menegenai hasil penelitian, peneliti juga 

menyampaikan hasil pemikian yang berbentuk saran dengan 

harapan dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

 

A. Teori yang Digunakan 

1. Teori Konsumen 

Perilaku konsumen adalah bagaimana konsumen akan 

menanggapi atau akan merespons bila terjadi perubahan harga 

atas suatu permintaan barang atau jasa yang diperlukan
27

. 

Menurut J.F Engel pengertian perilaku konsumen adalah 

kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat 

dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan 

jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan, 

persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut.
28

 

Perilaku konsumen akan termotivasi oleh kebutuhan. 

Kebutuhan akan memunculkan perilaku yang diperkirakan 

memiliki kemungkinan terbesar untuk memenuhi kebutuhan 

tertentu. Kebutuhan yang dirasakan akan diekspresikan dalam 

perilaku konsumsi. Jadi dengan kata lain setiap perilaku 

seseorang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, 

atau tujuan tertentu dalam memperolehnya. Sementara 

motivasi yang memberi tenaga atau dorongan untuk 

menggerakkan seseorang agar berperilaku tertentu. Sehingga 

perilaku yang dimunculkan oleh konsumen adalah merupakan 

perwujudan dari adanya motivasi dari dalam diri konsumen 

tersebut. Perilaku yang dapat diamati oleh pemasar adalah 

seperangkat dari keputusan pemilihan suatu produk yang 

dibeli untuk pemenuhan atas kebutuhan dan keinginanya. 

Keputusan pemilihan suatu produk yang dibeli untuk 

pemenuhan atas kebutuhan dan keinginanya. 

Minat berbelanja termasuk suatu perilaku konsumen. 

Kosumen akan merespon suatu stimulan yang diberikan 

dengan suatu tindakan. Seperti harga yang rendah akan 

                                                             
27SoeharnoSoeharno, Ekonomi Manajerial (CV.AndiOffiset, 2007). 
28Hani Handoko and Basu Swasta, Manajemen Pemasaran Dan Analisis 
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menimbulkan perilaku konsumen yang cenderung 

meningkatkan minat yang tinggi. Promosi yang intens akan 

membangkitkan keinginan konsumen untuk tertarik membeli 

suatu produk. Dan tempat yang strategis akan membuat 

konsemen ingin berbelanja di tempat tersebut. 

Perilaku konsumen pada dasarnya terbagi menjadi dua, 

yaitu perilaku konsumen yang bersifat rasional dan irasional. 

Yang pertama mengacu pada perilaku kosumen dalam 

pembelian barang dan jasa yang mengutamakan aspek – aspek 

seperti kebutuhan primer dan kegunaan produk itu sendiri 

terhadap pembeli. Yang kedua mengacu pada perilaku 

konsumen yang mudah diyakinkan oleh suatu pengelolah 

marketing tanpa mengutamakan aspek kebutuhan ataupun 

kegunaanya.
29

 

2. Manajemen Pemasaran 

Manajemen Pemasaran adalah proses dalam menganalisa, 

merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol kegiatan 

dalam pemasarannyang mencangkup ide – ide, barang dan 

jasa yang berdasar pertukaran dengan tujuan untuk 

menghasilkan kepuasan konsumen dan  tanggung jawab 

produsen.
30

. sebagai konsumen kita dipengaruhi oleh beragam 

kegiatan pemasaran dari berbagai perusahaan yang 

menginginkan kita agar membeli produk mereka dan buka 

dari pesaing.sebagai konsumen kita menjadi bahan penting 

dalam proses pemasaran setiap hari,kita mengungkapkan 

kebutuhan akan hal-hal poko seperti makanan,pakaian,dan 

perumahan serta keinginan akan hal-hal yang kurang pokok 

seperti hiburan dan waktu luang. kebutuhan dan keinginan 

merupakan kekuatan yang menggerakan pemasaran. 

American marketing association mendefinisikan 

pemasaranan (marketing) sebagai kegiatan, serangkaian 

                                                             
29 Titi Herawati, M Iqbal Fasa, Suharto, perilaku konsumen dalam berbelanja 

online dimasa pandemik covid – 19 , fakultas ekonomi dan bisnis islam Uin 

Ril Lampung, 2022 
30  Manullang dan Hutabarat, Manajemen Pemasaran Jasa ,Indomedia 
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penerapan dan proses penciptaan, pengkomunikasian, 

penghantaran, dan pertukaran yang memberikan nilai bagi 

pelanggan, klien, mitra dan masyarakat secara 

luas.
31

pemasaran pun tak luput dari yang namanya nilai dan 

manfaat dari suatu produk, suatu produk membandingkan 

manfaatnya dengan biyayanya. manfaat tidak saja 

mencangkup fungsi-fungsi yang diberikan produk yang 

bersangkutan, tetapi juga kepuasan emosional yang terkait 

dengan kepemilikan, pengalaman, atau kehadiran produk 

tersebu. Tetapi setiap produk memiliki biaya emosional dari 

pengambilan keputusan pembelian. Pelanggan yang puas 

menerima manfaat yang lebih besar dari pada biayanya. 

Strategi pemasaran dari peruusahaan terkemuka berfokus pada 

penambahan nilai bagi pelanggan.sumber daya pemasaran 

dikerahkan untuk menambah manfaat dan mengurangi biaya 

sutua produk agar memberikan nilai yang lebih besar. demi 

memuaskan pelanggan perusahaan dapat : 

a. Mengembangkan produk yang benar-benar baru yang 

berkinerja lebi baik (memberikan manfaat yang lebih 

besar) ketimbang produk yang sudah ada. 

b. Membuka toko lebih lama selama mussim sibuk 

(menambah manfaat kenyamanan berbelanja). 

c. Menawarkan pengurangan harga (manfaat biaya yang 

lebih rendah). 

d. Menawarkan inormasi yang menjelaskan bagaimana suatu 

produk dapat digunakan dengan cara lain (manfaat 

pengunaan baru tanpa menambah biaya). 

Pemasaran barang berwujud jelas terlihat dallam 

kehidupan sehari-hari. Pemasaran ini berlaku bagi dua jenis 

pelanggan, mereka yang membeli barang konsumsi dan 

mereka yang membeli barang industri. Barang konsumsi, 

pemasaran juga berlaku bagi barang industri (industrial 

goods), benda-benda fisik yang digunakan perusahaan untuk 

menghasilkan produk lain. meskipun pemasaran pemasaran 

                                                             
31Ronald J.Ebertand Ricky w Grffin, Pengantar Bisni Edisi Kesepuluh 
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sering kali berfokus pada transkasi tunggal atas produk, jasa 

atau ide, pemasaran juga memiliki persepektif jangka panjang. 

oleh karna itu, pemasaran atau ide, pemasaran juga memiliki 

persepekti jangka panjang. oleh karna itu pemasaran 

hubungan (relation ship marketing) adalah jenis pemasaran 

yang menekankan pada pemeliharan hubungan yang 

berkelanjutan dengan pelanggan dan pemasok. hubungan 

yang lebih erat, termasuk juga ikatan ekonomi dan sosial 

dapat menghasilkan kepuasan jangka panjang yang lebih 

tinggi, loyalitas pelanggan. 

 

B. Promosi  

Menurut A. Hamdani promosi menrupakan salah satu variabel 

dalam bauran pemasaran yang sanggat penting dilakukan oleh 

perusahaan dalam menawwarkan produk kegiatan promosi bukan 

saja berungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan denegan 

konsumen melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi 

konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan produk 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya 
32

 

Untuk memenangkan persaingan antar brand pesaing, juka 

diperlukan stimulus yaitu alat komunikasi penjualan dan kegiatan 

promosi yang bertujuan sebagai rangsangan pemasaran, salah satu 

yang membentuk pembelian seketika adalah sales promotion. 

Bentuk sales promotion yang dilakukan untuk mengingkatkan 

penjualan diantaranya diskon harga, hadiah gratis, dan banded 

atau penjualan bersama-sama.
33

 

1. Tujuan promosi 

Tujuan Promosi Menurut Lamb et. Al adalah
34

 : 

a. Memberikan Informasi (Informing) 

                                                             
32 Danang Sunyoto, Dasar  - Dasar Manajemen Pemasaran (Konsep, Strategi 

Dan Kasus ) (Yogyakarta : CAPS,2014) h.154 
33 M.Rizki maulana putra,M.Alimur Kalbir Albant,Leani Novita Sari,Vicky F 

Sanjaya, Pengaruh promosi, fashion involvement, dan shopping life style dan impulse 
buying di e- commerce shoppe, Jurnal ekonomi pembangunan dan ekonomi syariah 

2020 
34 Wirawan Anuraga dan Sonang Sitihang, “ Pengaruh Produk, Harga, 

Promosi Dan Merek Terhadap Keputusan Pembelian Ulang”, Jurnal Ilmu dan Riset 

Manajemen Volume 4 Nomor 10, Oktober ,h 7 
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1) Meningkatkan kesadaran atas produk baru, kelas 

produk atau atribut produk. 

2) Menjelaskan bagaimana produk tersebut bekerja. 

3) Menyarankan kegunaan baru suatu produk 

4) Mebangun citra suatu produk 

b. Membujuk Pelanggan sasaran (Persuading) 

1) Mendorong perpindahan merek 

2) Mengubah presepsi pelanggan terhadap atribut produk 

3) Mempengaruhi pelanggan untuk membeli sekrang 

4) Merayu pelanggan untuk datang. 

c. Mengingatkan (Reminding) 

1) Mengingatkan konsumen bahwa produk mungkin 

dibutuhkan dalam waktu dekat ini 

2) Meningkatkan konsumen dimana untuk membei 

produk tersebut 

3) Mempertahankan kesadaran konsumen. 

2. Indikator Promosi 

Menurut Lupiyoadi dan Hamdani dalam bauran promosi 

terdapat lima unsur utama yang secara rinci dapat dijabarkan
35

 

a. Periklanan (Advertising) 

Periklanan adalah bentuk persentasi dan promosi ide, 

barang dan jasa yang dibayar oleh sponsor 

tertentu.sponsor bisa perorangan, kelompok atau 

organisasi
36

 

b. Penjualan Personal (Personal Selling) 

Penjualan personal merupakan interaksi tatap muka 

dengan satu atau lebih pembeli prsfektif dengan tujuan 

melakukan persentasi jenjawab pertanyaan dan pengadaan 

pesanan dari satu calon pembeli. 

c. Informasi dari mulut ke mulut (Word of mouth) 

Dalam hal promosi jasa, peranan orang sangat penting. 

Pelanggan dekat dengan penyampaian pesan, dengan kata 

lain pelanggan tersebut akan berbicara kepada pelanggan 

                                                             
35 Lupiyoadi,R. (2013). Manajemen Pemasaran Jasa. Jakarta : Salemba Empat 
36 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen – Pendekatan 
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lain yang berpotensi tentang pengalamanya dalam 

menerima jasa tersebut. 

d. Publisitas dan Hubungan masyarakat (Publicity and 

public Relation) 

Publisitas dan hubungan masyarakat merupakan stimulasi 

non personal terhadap permintaan barang dan jasa dan 

sebagianya dengan berita komersial yang berarti dalam 

media masa atau suatu program  yang didesain untuk 

memperomosikan atau melindungi image perusahaan atau 

produk perusahaan secara individual 

e. Pomosi Penjualan (Sales Promotion) 

Perusahaan menggunkan alat penjualan berupa kupon, 

kontes, premi dan semacamnya untuk menarik respon 

pembeli yang lebih kuat dan lebih cepat, termasuk eek 

jangka panjang seperti menjelaskanpenawaran produk dan 

mendorong penjualan yang menurun. 

f. Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

Menggunakan surat, telepon, dan alat kontak personal 

lainya untuk berkomunikasi dan mendapatkan respon dari 

pelanggan atau prospek tertentu. 

3. Promosi Dalam Persepektif Ekonomi Islam 

Dalam menjual Nabi Muhammad SAW tidak perrnah 

melebih-lebihkan produk dengan maksud untuk memikat 

pembeli. Nabi Muhammad dengan tegas menyatakan bahwa 

seorang penjual harus menjaukan diri dari sumpah-sumpah 

yang berlebihan dalam menjual suatu barang. Nabi 

Muhammad SAW menyarankan orang itu untuk tidak 

melakukan sumpah berlebihan.
37

 

Ditunjukan pula sumpah dalam jual beli dapat 

menghilangkan berkah. Dalamhadist dari Abu Hurairah Nabi 

Muhammad SAW bersabda: 

ْلَعِة، ُمُِْحَقٌة ِلْلبَ رََكةِ  َقٌة لِلسِّ  احَلِلُف ُمنَ فِّ
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“Pengambilan sumpah itu akan menjadikan barang dagangan 

menjadi laris manis,tapi akan menghapus keberkahan” 

(HR.Bukhari No. 2087 dan Muslim No. 1606) 

Sumpah yang berlebihan dalam promosi telah ada sejak 

dulu dianjurkan untuk dijauhi. Karena sumpah yang 

berlebihan, yang dilakukan hanya akan mendapatkan 

penjualan yang tidak baik, tidak akan menumbuhkan 

kepercayaan pelanggan. Mungkin pada saat sumpah yang 

berlebihan didapat penjualan yang diatas rata-rata, namun saat 

konsumen menyadari baha sumpah yang diucapkan hanya 

sebuah kebohongan makan konsumen tersebut tidak akan 

membeli lagi. 

Ekonomi islam juga menerapkan promosi yang dilakukan 

untuk menawarkan, menginformasikan,menjua produk atau 

jasa di pasar. Karena dengan promosi masyarakat akan 

mengetahui keberadaan prorik atau jasa, dan akirnya 

mewujudkan transkasi jual beli. 
38

dalam islamperdaangan 

diperbolehkan, karena dengan perdagangan dapat menjadi 

sasaran untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik itu 

kebutuhan penjual maupun kebutuhan pembeli. Penjual 

mempunyai kebutuhan untuk memperoleh profit yang 

maksimal, sedangakan pemebeli untuk memenuhi kebutuhan 

serta keinginanya. 

Adapun yang harus dilakukan dalam berpromosi sesuai 

dengan anjuran islam adalah 
39

 

a. Jangan mudah mengobral sumpah 

Dalam berperomosi atau beriklan janganlah muda 

mengucapkan janji sekedarnya janji tersebut tidak bisa 

ditepati. Dari Abu Qotadah Al AnShori, Nabi 

Shallallahu’alaihi Wa sallam bersabda : 

ُق ُُثَّ ََيَْحقُ   ِإيَّاُكْم وََكثْ َرَة احْلَِلِف ِِف اْلبَ ْيِع َفِإنَُّو يُ نَ فِّ
Artinya : “Dari abu Qotadah Al-anshori, bahwasanya ia 

mendengar Rasullullah SAW bersabda : Hati-hatilah 

                                                             
38Yuniati Asmaniah, “Bauran Promosi Dalam Persepektif Islam,” UinMalang, 

n.d., http;//lib.uinmalang.ac.id/thesis. 
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dengan banyak bersumpah dalam menjual daganganya 

karena ia memang melariskan daganganya,namun malah 

menghapuskan (keberkahan)”. (HR. Muslim No. 1607).
40

 

Bersumpah secara berlebihan dilarang dalam etika 

promosi islam, mengobrala sumpah tanpa sesuai dengan 

sesungguhnya dapat merusak nila-nilai islami. Sebab 

banyak orang ini  perusahaan-perusahaan yang berpromosi 

dengan melebih-lebuhkan dalam berkata nelalui iklan. 

Allah SWT dan Rasul nya telah memberikan aturan dan 

larangan menganai ini. 

b. Jujur 

Kejujuran adalah buah dari keilmuandari keimanan, 

ebagai ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para Nabi. 

Tapa kejujuran, agama tidak akan tegak dan tidak akan 

stabil. Setiaknya , kebohongan dan kedustaan adalah 

bagian darii sikap orang munafik.
41

Bencana terbesar akan 

melanda jika pelaku ekonomi melakukan dusta. 

Perdagangan berbohong dalam mempromosikan barang 

dan menetapkan harga diatas harga yang wajar. Sedangkan 

pembeli melakukan kebohongan pada saat menawar harga. 

Demikian pentingnya faktor kejujuran dalam perilaku 

ekonomi hingga Allah menempatkan kejujuran sebagai 

karakter pedagang yang membawanya kepada derajat yang 

sangat tinggi dihadapan Allah. Rasulullah SAW bersabda 

yang  

َهَداءِ التَّاِجُر الصَُّدوُق اأَلِمنُي َمَع النَِّبيِّ  يِقنَي َوالشُّ  نَي َوالصِّدِّ
Artinya: dari Abu Sa'idradhiallahuanhu katanya 

Rasulullah SAW bersabda, pedagang yang benar dan 

terpercaya bergabung dengan para nabi, orang-orang 

(shidiqin), dan para syuhada " (HR Tirmizi).
42

 

                                                             
40Muhamad nashirudinal Albani, Shahih Sunan Ibnu Maja Buku 2 (Jakarta: 

Pustaka Azzam, n.d.). 
41Hermawan Kartajaya, Op,Cit, n.d.h.45 
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c. Menjaga agar selalu memenuhi akad dan jani serta 

kesepakatan-kesepkatan di antra kedua belah pihak 

(pembeli dan penjual). 

d. Menghidari promosi palsu  

Hal ini bertujuan menarik perhatian pembeli dan 

mendorongnya untuk membeli titik berbagai iklan di 

media televisi atau dipajang di media cetak, media indoor 

maupun outdoor, atau lewat radio seringkali memberikan 

keterangan palsu titik model promosi tersebut melanggar 

akhlakul karimah titik Islam sebagai agama yang 

menyeluruh, mengatur tata cara hidup manusia, setiap 

bagian tidak dapat dipisahkan dengan bagian yang lain. 

Demikian pula pada proses marketing, jual beli harus 

berdasarkan etika Islam. Rela dengan laba yang sedikit 

karena itu akan mengundang kepada kecintaan manusia 

dan menarik banyak pelanggan serta mendapat berkah 

dalam rezeki titik jika penguasa ingin mendapatkan rezeki 

yang berkah dan dengan profesi sebagai pedagang, tentu 

ingin dinaikkan derajatnya serta dengan para nabi, maka ia 

harus mengikuti Syariah Islam secara menyeluruh, 

termasuk dalam jual beli.
43

 

Berbisnis cara Nabi Muhammad SAW Muhammad 

adalah Rasulullah nabi terakhir yang diturunkan untuk 

menyempurnakan ajaran ajaran tuhan yang diturunkan 

sebelumnya. Rasulullah SAW adalah suri tauladan untuk 

umatnya. Beliau telah memberikan contoh yang sangat 

baik dalam setiap transaksi bisnisnya. Beliau melakukan 

transaksi-transaksi secara jujur, adil dan tidak pernah 

membuat pelanggannya mengeluh, apalagi kecewa. Selalu 

menepati janji dan mengantarkan barang dagangannya 

dengan standar kualitas sesuai dengan permintaan 

pelanggan titik reputasinya sebagai pedagang yang jujur, 

telah tertanam dengan baik sejak muda titik beliau selalu 

memperlihatkan rasa tanggung jawab terhadap setiap 

transaksi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW telah 
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berhasil membina dirinya sebagai seorang wirausahawan 

sejati yang memiliki reputasi dan integritas luar biasa. 

Selain itu, beliau juga berhasil mengukir namanya di 

kalangan masyarakat bisnis pada khususnya, dan kaum 

Quraisy pada umumnya
44

 

 

C. Kualitas Produk  

Produk merupakan segala sesuatu yang di tawarkan ke pasar 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan.
45 Menurut 

Tjiptono, Produk merupakan segala sesuatu yang dapat di tawarka 

produsen untuk dapat diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, 

digunakan atau dikonsumsi pasar sebagai alat untuk dapat 

memenuhi kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan.
46

 

Kualitas Produk (Product Quality) adalah kemampuan suatu 

produk untuk melaksanakan fungsinya meliputi, daya tahan 

keandalan, ketepatan kemudahan operasi dan perbaikan, serta 

atribut bernilai lainnya. Untuk meningkatkan kualitas produk 

perusahaan dapat menerapkan program “Total Quality Manajemen 

(TQM)”. 

Kualitas produk menurut Kotler dan Amstrong
47of a produc to 

fservice that bearonitsability tosatisfy stated orimplied customer 

need, adalah characteristics yang berarti kualitas produk adalah 

karakteristik dari produk dan jasa yang menunjang 

kemampuannya untik memuaskan kebutuhan konsumen. Zhang 

dalam Hartini  mengungkapkan bahwa terdapat dua variasi 

pendekatan dalam kualitas produk yaitu pendekatan kualitas yang 

obyektif dan kualitas secara subyektif. Pendekatan obyektif 

menekankan pada pandangan terhadap kualitas secara internal, 

melalui pendekatan produksi dan penawaran. Sedangkan 

pendekatan subyektif menekankan pada kualitas secara eksternal 

                                                             
44Hermawan Kartajaya, Op,Cit, n.d.h.43 
45 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, (Jakarta : PT.Prenhallindo, 2000), 

hlm. 448 
46 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran Edisi 3, (Yogyakarta : Andi Offset, 
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yaitu kesesuaian produk yang dihasilkan dengan pandangan 

eksternal yaitu keinginan atau harapan konsumen.
48

 

Dimensi dari kualitas produk dibagi menjadi 2 bagian:  

a. Level (performance quality) Kemampuan suatu produk untuk 

menampilkan fungsi-fungsinya. Dalam hal ini fungsi-fungsi 

produk tersebut sangat terlihat dan berbeda dibandungkan 

para pesaing. Performance quality akan diukur melalui:  

1) Kenyamanan (comfortable), kemampuan produk 

memberikan, kemudahan dan kenyamanan bagi 

penggunanya.  

2) Ketahanan (durability), umur produk atau seberapa lama 

produk tersebut bertahan sampai akhirnya dia harus 

diganti.  

3) Model atau desain (design), produk mempunyai model 

dan nilai kesesuaian dengan selera konsumen.  

4) Kualitas bahan (material), produk terbuat dari bahan yang 

berkualitas dan mendukung fungsi produk.  

b. Consistency (conformance quality) yaitu konsisten atau stabil 

dalam memberikan kualitas yang diharapkan konsumen, 

artinya kualitas tersebut mempunyai standar yang memang 

tercermin dalam produk. Conformance quality dijelaskan 

dalam:  

1) Bebas dari cacat dan kegagalan (freedom from defects), 

bebas dari kesalahan-kesalahan dalam proses 

produksinya.  

2) Konsisten (concistency) secara konsisten 

mempertahankan kinerja produk untuk diberikan kepada 

pelanggan, sesuai dengan yang diharapkan.
49

 

Salah  satu  nilai  utama  yang  diharapkan  oleh pelanggan 

dari produsen adalah kualitas produk danjasa  yang  tertinggi.  

Kualitas  adalah  keseluruhan  ciriserta  sifat  suatu  produk  

atau  pelayanan  yang berpengaruh pada kemampuannya 

untuk memuaskan kebutuhan  yang  dinyatakan  atau  tersirat.  
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Untuk menentukan  kualitas  produk, kualitas  produk  dapat  

dimasukkan  kedalam 9 dimensi, yaitu:
50

 

1. Bentuk  (Form)  produk  dapat  dibedakan  secarajelas 

dengan yang lainnya berdasarkan bentuk,ukuran, atau 

struktur fisik produk. 

2. Ciri-ciri produk (Features) karakteristik sekunder atau 

pelengkap yang berguna untuk menambah fungsi  dasar  

yang  berkaitan  dengan  pilihanpilihan produk dan 

pengembangannya. 

3. Kinerja  (Performance)  berkaitan  dengan  aspek 

fungsional  suatu barang  dan  merupakan karakterisitik  

utama  yang  dipertimbangkan pelanggan dalam membeli 

barang tersebut. 

4. Ketepatan/kesesuaian  (Conformance) Berkaitan dengan  

tingkat  kesesuaian  dengan  spesifikasi yang  ditetapkan  

sebelumnya  berdasarkan keinginan  pelanggan.  

Kesesuaian  merefleksikan derajat  ketepatan  antara  

karakteristik  desain produk  dengan  karakteristik  

kualitas  standar yang telah ditetapkan. 

5. Ketahanan  (Durabillity) Berkaitan  dengan berapa lama 

suatu produk dapat digunakan. 

6. Kehandalan  (Reliabillity)  Berkaitan  dengan 

probabilitas  atau  kemungkinan  suatu  barang berhasil  

menjalankan  fungsinya  setiap  kalidigunakan  dalam  

periode  waktu  tertentu  dan dalam kondisi tertentu pula.  

7. Kemudahan  perbaikan  (Repairabillity) Berkaitan 

dengan  kemudahan  perbaikan  atas produk  jika rusak.  

Idealnya  produk  akan  mudah  diperbaiki sendiri oleh 

pengguna jika rusak.  

8. Gaya  (Style) Penampilan  produk  dan  kesan konsumen 

terhadap produk.  

9. Desain  (Design) Keseluruhan  keistimewaan produk  

yang  akan  mempengaruhi  penampilan dan  fungsi  
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produk  terhadap  keinginan konsumen. Pengertian 

kualitas sangat beraneka ragam.
51

 

a. Kualitas Produk Dalam Persepektif Ekonomi Islam 

Kualitas produk mendapatkan perhatian Para produsen 

dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Akan tetapi 

terdapat perbedaan signifikan di antara pandangan ekonomi ini 

dalam menyebabkan adanya perhatian masing-masing terhadap 

kualitas, tujuan dan caranya. Sebab dalam ekonomi 

konvensional produsen berupaya menekankan kualitas 

produknya hanya semata-mata untuk merealisasikan tujuan 

materi. Boleh jadi tujuan tersebut merealisasikan produk yang 

bisa dicapai dengan biaya serendah mungkin, dan boleh jadi 

mampu bersaing dan bertahan dengan produk serupa yang 

diproduksi orang lain. Karena itu seringkali produk tersebut 

menjadi tidak berkualitas, jika beberapa motivasi tersebut tidak 

ada padanya, seperti produk tertentu yang tertimbun karena 

tidak dikhawatirkan adanya persaingan. Bahkan seringkali 

mengarah pada penipuan, dengan adanya penampakan barang 

yang buruk dalam bentuk yang nampaknya bagus untuk 

mendapatkan keuntungan setinggi mungkin. 

Firman Allah Swt dalam Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 2 

sebagai berikut : 
 

ُلوَُكْم اَيُُّكْم َاْحَسُن َعَمًل  ُىَو اْلَعزِيْ ُز وَ  ۗ  الَِّذْي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلَٰيوَة لَِيب ْ
 ۗ  ْلَغُفْورُ ا

Atinya : “Yang menjadikan mati dan hidup,supaya dia menguji 

kamu, siapa diantara kamu yang lebih baik dari amalnya,dan 

dia Maha perkasa lagi maha Pengampun,
52

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa ujian Allah adalah untuk 

mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang terbaik 

amalannya, lalu dibalasnya mereka pada tingkatan yang berbeda 

sesuai kualitas amal mereka tidak sekedar banyaknya amal 

tanpa menekankan kualitasnya. 
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Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kualitas produksi adalah satu-satunya cara yang mubah yang 

mungkin diikuti produsen muslim dalam memproses produknya 

dan meraih keuntungan setinggi mungkin dengan biaya 

serendah mungkin titik motivasi kualitas produk mendapatkan 

perhatian besar dalam ilmu fiqih Umar radhiallahuanhu yang 

dapat ditunjukkan dari beberapa bukti sebagai berikut 

diantaranya: 

a. Umar menyerukan untuk memberbagus pembuatan 

makanan, seraya  mengatakan, “perbaguslah adonan roti : 

karena dia salah satu cara mengengembangkanya,”Artinya, 

perbaguslah adonan roti dan perhaluslah : karena demikian 

itu menambah berkembangnya roti dengan air yang 

dikandung nya. 

b. Umar RhadiyallahuAnhu Memberikan pengajaran secara 

rinci kepada kaum perempuan tentang pembuatan makanan 

yang berkualitas,seraya mengatakan, “janganlah 

seeorangdiantara kamu memberikan teoung beras hingga 

airnya panas, kemudian meninggalkanya sedikit demi 

sedikit, danmengaduknya dengan centongnya : sebab 

demikian itu akan lebih bagus bagina dan lebih 

membuatnya untuk tidak mengeriting.
53

 

Produk yang berkualitas dalam islam adalah mencangkup 

beberapa hal sebagai berikut : 

a. Bernilai  

Bernilai alam artian berproduksi dalam batas –batas 

yang halal. Akhlak utama dalam produksi yang wajib 

dipertahankan kaum muslimin,baik secara individual 

maupun secara bersama–sama, ialah berkerja pada bidang 

yang dihalalkan oleh Allah. Tidak melampaui apa yang 

diharmkanya. Meskipun riang lingkup ang halal itu luas, 

tetapi sebagian besar manusia sering diklahkan oleh 

ketamakan dan kerakusan. 

Selain itu niali dapat juga diartikan sebagai marketing 

value (nilai pemasaran). Nilai pemasaran merupakan bagian 
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yang paling inti dalam pemasaran, karena ini sudah 

menyangkut hati. Kualitas hasil kerja merupakan output 

yang dirasakan oleh konsumen, sejauh mana keberhasilan 

pengusaha melayani konsumenya. Kualitas hasil kerja 

buruk akan menimbulkan Citra buruk juga kepada 

pelanggannya, berpengaruh pada hati yang berakibat 

kepercayaan terhadap usaha tersebut menjadi gaya. 

Menjaga value berarti berusaha memelihara amanah yang 

telah dipercayakan kepadanya. Upaya memelihara Amanah 

ini merupakan salah satu prinsip akhlakul karimah.
54

 

FirmanAllah SWT dalam Al-Qur’an Surat An – Nisa : 

58 yang berbunyi : 

َو يَْأُمرُُكْم اَْن تُ َؤدُّوا اْْلَٰمٰنِت ِالٰ  ۞ َوِاَذا  ۗ  ى اَْىِلَهاۗ  ِانَّ اللّٰ
ا يَِعُظُكْم  ۗ  بَ نْيَ النَّاِس َاْن ََتُْكُمْوا بِاْلَعْدِل َحَكْمُتْم  َو نِِعمَّ ِانَّ اللّٰ

ًعا ۗ   ۗ  ِبو ي ْ َو َكاَن َسَِ ًرا ۗ  ِانَّ اللّٰ  َبِصي ْ
Artinya: “sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, 

dan (menyuruh kamu) apablia menetapkan hukum diantra 

manusia supaya kamu menetapkan dengan 

adil.sesuangguhnya Allah memberi pengajaran yang 

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhna Allah adalah 

maha mendengar lagi maha melihat”55
 

b. Manfaat 

Mayoritas ahli ekonomi memfokuskan perhatiannya 

pada produksi titik mereka berusaha sekuat tenaga 

meningkatkan produksi serta memperbaiki kualitas serta 

kuantitas nyata namun bertambahnya hasil produksi tidak 

cukup untuk menciptakan manusia yang hidup aman dan 

sejahtera. Sebab, sangat mungkin produk ini Baik sebagian 

bahkan seluruhnya digunakan untuk urusan yang tidak 

                                                             
54M.SyakirSyula, Syar‟ahMarketing (Jakarta: Mizan Publishing, 2004). 
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bermanfaat bagi tubuh manusia merusak jiwa dan akal, 

serta tidak membahagiakan keluarga dan masyarakatnya. 

Kita menemukan segelintir manusia memproduksi 

sesuatu yang halal tetapi tidak dimanfaatkan oleh 

masyarakat setempat titik mereka memproduksi berbagai 

kenikmatan Allah hanya untuk mengejar ekspor dengan 

menawarkan harga yang tinggi,
56

 sebagaimana firman Allah 

dalam Al-Quaran Surat Al – A’raf ayat 32 yang berbunyi : 

 

ِو الَِّتْ ُقْل َمْن َحرََّم زِيْ َنَة   ۗ  َوالطَّيِّٰبِت ِمَن الرِّْزقِ  ۗ  َاْخرََج ِلِعَباِده ۗ  اللّٰ
نْ َيا َخاِلَصًة ي َّْوَم اْلِقٰيَمةِ  َكٰذِلَك   ۗ  ُقْل ِىَي لِلَِّذْيَن ٰاَمنُ ْوا ِِف احْلَٰيوِة الدُّ

ٰيِت ِلَقْوٍم ي َّْعَلُمْونَ   نُ َفصُِّل اْْلٰ
Artinya : 

“Katakanlah: “Siapakah yang mengharamkan perhiasan 

dari allahyangtelahdikeluarkanyauntuhamba-hamba-nya 

dan (iapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang 

baik?”katakanlah: “semuanya itu (disediakan) bagi orang-

orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk 

mereka saja) di hari kiamat”.demikinlahkamimenjelaskan 

ayat –ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.”57 

 

D. Citra Merek  

Citra Merek yaitu seperangkat keyakinan, ide dan kesan yang 

dimiliki oleh seseorang terhadap suatu produk, oleh sebab itu 

sikap dan tindakan konsumen terhadap suatu merek sangat 

ditentukan oleh citra merek yang dimiliki. Citra merek dapat 

memberikan kesan tersendiri terhadap para konsumen, apabila 

                                                             
56Yusuf Qardhawi, Fatwa - Fatwa Mutakhir (Bandung: Pustaka Hidayat, 
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konsumen merasa puas dengan produknya maka konsumen akan 

kembali membeli atau mengkonsumsi produk tersebut.
58

 

Citra merek adalah evaluasi sesorang konsumen atau sebuah 

merek melalui proses pemikiran kognitif dan afektif, sehingga 

timbul sebuah persepsi dalm pikiran konsumen tersebut atas suatu 

merek. salah satu struktur citra merk adalah asosiasi merek 

sehingga konsumen akan mengasosiasikan satu merek sesuai 

dengan informasi yang diterima oleh konsumen, sehingga merek 

tersebut dapat dikategorikan di dalm ingatan konsumen
59

. Ketiak 

sebuah merek masukan dalam kategori merek yang baik dalam 

benak konsumen, maka akan timbul perasaan efektif dalam diri 

konsumen terhadap merek tersebut.
60

 

Tujuan merek yaitu untuk membangun kesadaran pada satu 

produk yang dilakukan pelanggan dalam mengetahui dan 

mengingat merek. Tujuan nya mempengaruhi dan mempermudah 

proses penjualan, menciptakan koneksi emosional. Saat konsumen 

membeli produk akan ada perasaan kepuasan pada produk yang di 

beli sehingga akan memberikan hubungan emosional pada merek 

produk, sebagai pembeda dengan produk lain ketika konsumen 

mengetahui kelebihan produk maka konsumen akan memiliki 

alasan untuk terus membeli produk. Hal ini akan memberikan 

posisi yang aman untuk suatu merek produk, menciptakan 

kredibilitas dan kepercayaan Brand atau merek yang terus 

konsisten pada kualitas nya maka akan menghasilkan penilaian 

dan kepercayaan kepada konsumen. Mereka akan mengakui dan 

mengenal merek produk di sektor pasar serta produk tidak akan 

mudah dikalahkan oleh pesaing. 

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahawa citra 

merek merupakan nama, istilah, simbol, tanda dan desain yang  

muncul di benak konsumen.
61
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59Kevin Lanekaller,Hecklerand 1998. 
60Spinelliand Ismail, 2012. 
61 Agilia Syafitri, Eca Ratna sari, Vicky F Sanjaya, Pengaruh Citra 
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a. Manfaat merek 

Merek dapat bermanfaat bagi pelanggan, perantara, 

produsen, maupun publik 
62

sebagai berikut:   

1) Bagi pembeli, manfaat merek adalah:  

a) Sesuatu kepada pembeli tentang mutu. 

b) Membantu perhatian pembeli terhadap produk 

produk baru yang bermanfaat bagi mereka. 

2) Bagi penjual, manfaat merek adalah:   

a) Memudahkan penjual mengolah pesanan dan 

menelusuri masalah-masalah yang timbul.  

b) Memberikan perlindungan hukum atas keistimewaan 

atau ciri khas produk.   

c) Memungkinkan untuk menarik sekelompok pembeli 

yang setia dan menguntungkan.  

d) Membantu penjual melakukan segmentasi pasar.   

Bagi masyarakat, merek bermanfaat dalam hal:   

1) Pemberian merek memungkinkan mutu produk lebih 

terjamin dan lebih konsisten.  

2) Meningkatkan efisiensi pembeli karena merek dapat 

menyediakan informasi tentang produk dan dimana 

membelinya.  

3) Meningkatnya inovasi-inovasi produk baru, karena 

produsen terdorong untuk menciptakan keunikan-

keunikan baru guna mencegah peniruan oleh pesaing.

  

b. Indikator Citra Merek 

Faktor-faktor pembentuk citra merek adalah sebagai berikut : 

1) Kualitas atau mutu, berkaitan dengan kualitas produk 

barang yang ditawarkan oleh produsen dengan merek 

tertentu. 

2) Dapat dipercaya atau diandalkan, berkaitan dengan 

pendapatan atau kesepekatan yang dibentuk oleh 

masyarakat tentang suatu produk yang dikonsumsi. 

                                                                                                                                   
Produk Scarlett Whitening, Universitas islam negeri raden intan lampung 

2021  
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c. Citra Merek Dalam Persepektif Islam 

Perdagangan atau bisnis yaitu suatu pekerjaan yang 

terhormat di dalam ajaran Islam, karena itu cukup banyak ayat 

Al-quran dan hadits Nabi yang menyebut dan menjelaskan 

norma-norma perdagangan. Nabi Muhammad SAW sendiri 

adalah seorang aktivis perdagangan mancanegara yang sangat 

handal dan terpercaya. Sejak usia muda reputasinya dalam 

dunia bisnis demikian bagus, sehingga beliau dikenal luas di 

Yaman, Syiria, Yordana, Iraq, Basrah dan kota-kota 

perdagangan lainnya di Jazirah Arab. Hal ini juga dikarenakan 

Nabi Muhammad SAW selalu mengutamakan kualitas dan 

citra produk yang dijualnya. Penjelasan Al Qur‟an mengenai 

citra merek dijelaskan dalam surat Asy-Syuraa ayat 181-183: 

 

َوزِنُ ْوا بِاْلِقْسطَاِس  ۗ  اَْوُفوا اْلَكْيَل َوَْل َتُكْونُ ْوا ِمَن اْلُمْخِسرِْيَن ۞ 
َوَْل تَ ْبَخُسوا النَّاَس َاْشَياَۤءُىْم َوَْل تَ ْعثَ ْوا ِِف اْْلَْرِض  ۗ  اْلُمْسَتِقْيِم 

 ۗ  ُمْفِسِدْيَن 
Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu 

termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah 

dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu 

merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu 

merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (Q.S. 

Asy-Syuraa [42]: 181-183). 

Surat Asy-Syuraa ayat 181-183 memberikan pedoman 

kepada kita bahwa pentingnya menjaga kualitas produk yang 

kita jual yaitu dengan tidak memanipulasi atau merugikan 

pembeli dengan kecurangan yang kita buat. Selain itu citra 

(image) yang dimiliki oleh Rasulullah juga dijelaskan dalam 

Al Qur‟an pada surat Al Qalam ayat 4: 

 َواِنََّك َلَعٰلى ُخُلٍق َعِظْيمٍ 
Artinya: “Dan Sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-

benar berbudi pekerti yang agung” (Q.S. Al Qalam [68]: 4). 
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW 

memiliki akhlak yang mulia dan sebagai penyempurna akhlak 

manusia. Oleh karena itu perdagangan yang dilakukan dengan 

akhlak yang baik dengan mengutamakan kualitas yang baik 

adalah mencerminkan akhlak Rasulullah. Sebagaimana yang 

telah diterapkan oleh Rasulullah SAW, seorang produsen atau 

sebuah perusahaan dapat menciptakan citra merek produk 

yang baik di mata konsumen dengan mengutamakan kualitas 

dari perusahaan dan produk itu sendiri. 

Syafii Antonio dalam buku Manajemen Bisnis Syariah 

menyatakan bahwa untuk membangun citra merek yang 

positif menurut Islam misalnya dengan mengaplikasikan sifat-

sifat yang dimiliki Rasulullah SAW dalam sebuah dunia 

bisnis, yaitu sidiq, amanah, fatanah, dan tablig . 

1. Siddiq  

Siddiq artinya benar, nilai dasarnya adalah integritas 

dalam pribadi, selalu berkata benar, tidak berbohong dan 

nilai-nilai dalam bisnisnya berupa jujur, ikhlas, dan 

terjamin. Sesuai dengan firman Allah SWT,  

ِفنْيَ  َوِاَذا   ۗ  ا َعَلى النَّاِس َيْستَ ْوفُ ْونَ الَِّذْيَن ِاَذا اْكَتاُلوْ  ۗ  َوْيٌل لِّْلُمَطفِّ
 ۗ  اَْو وََّزنُ ْوُىْم ُُيِْسُرْونَ  َكاُلْوُىمْ 

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang 

curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima 

takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan 

apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang 

lain, mereka mengurangi. Yang dimaksud dengan orang-

orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang 

dalam menakar dan menimbang” (Q.S. Al-Mutaffifin 

[83]: 1-3). 

2. Amanah  

Amanah mempunyai makna keinginan untuk 

memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan. Dalam hal ini 

merupakan keinginan konsumen ke produsen. Nilai dasar 

dari amanah adalah terpercaya, bisa memegang amanah, 

tidak mau menyeleweng, selalu mempertahankan prinsip 
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diatas kebenaran. Indikatornya ialah adanya kepercayaan, 

bertanggung jawab, transparan, tepat waktu, dan 

memberikan yang terbaik.
63

 

3. Fatanah  

Fatanah berarti cerdas. Nilai dasarnya ialah memiliki 

pengetahuan yang luas, nilai-nilai dalam bisnis memiliki 

visi, misi, dan memiliki pemimpin yang cerdas. Dalam hal 

fatanah ini Rasullulah mencontohkan tidak mengambil 

untung yang terlalu tinggi dibanding dengan saudagar 

lainnya. Sehingga barang beliau cepat laku. Dengan 

demikian fatanah disini berkaitan dengan strategi 

pemasaran (kiat membangun citra). Membangun citra dari 

uswah Rasulullah SAW meliputi penampilan, pelayanan, 

dan pemuasan. 

4. Tablig  

Tablig berarti menyampaikan. Nilai dasarnya adalah 

komunikatif, menjadi pelayan bagi publik, bisa 

berkomunikasi secara efektif, memberikan contoh yang 

baik. Indikatornya adalah supel, penjual yang mampu 

mendeskripsikan produk dengan jelas,delegasi wewenang, 

kerja tim, koordinasi, mempunyai kendali dan supervisi. 

 

E. Keputusan Pembelian 

1. Pengertian Keputusan Pembelian  

Keputusan Pembelian merupakan suatu keputusan yang 

diambil seseorang/ kelompok dari dua atau lebih pilihan 

alternatif. alternatif yang dimaksud ialah mempertimbangkan 

sesuatu hal sebelum melakukan keputusan pembelian. 

Sebelum membeli, konsumen akan dihadapkan pada pilihan, 

apakah akan membeli atau tidak. Jika konsumen kemudian 

memutuskan salah satunya maka konsumen sudah melakukan 

keputusannya
64
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Keputusan pembelian merupakan sebuah proses dimana 

pembeli mengetahui apa yang dibutuhkannya, mencari 

informasi mengenai produk atau merek tertentu dan 

mengevaluasi beberapa dari masing masing alternatif tersebut 

untuk dapat digunakan dalam memecahkan masalah, yang 

kemudian mengarahkannya kepada keputusan pembelian 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa keputusan 

pembelian merupakan bentuk perilaku konsumen dalam 

memilih untuk menggunakan suatu produk. dan mengalami 

suatu proses dalam menganalisis berbagai macam pilihan 

untuk mengambil keputusan dalam melakukan pembelian. 

2. Proses Pengambilan Keputusan Pembelian  

Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Ada 5 

model proses pengambilan keputusan pembelian, sebagai 

berikut: 
65

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar diatas, dapat diartikan bahwa :  

a) Pengenalan Masalah  

Dalam tahap ini konsumen terlebih dahulu dimulai dengan 

mengenali masalah atau kebutuhannya. dimana Pembeli 

merasakan perbedaan antara keadaan nyata dengan 

keadaan yang dinginkan yang dapat dipicu oleh 

rangsangan internal (dari dalam diri) dan rangsangan 

eksternal (lingkungan). Ditahap ini para pemasar harus 

meneliti konsumen untuk menemukan jenis kebutuhan 

atau masalah apa yang akan muncul, apa yang 

memunculkan mereka, dan bagaimana kebutuhan 

mengarahkan konsumen pada produk tertentu. Dengan 

mengumpulkan informasi semacam itu, para pemasar 
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dapat mengidentifikasi respon yang paling sering memicu 

minat pada suatu produk tertentu Kemudian para pemasar 

dapat menyusun strategi pemasaran yang dapat memicu 

minat konsumen. 

 

 

b) Pencarian Informasi  

Konsumen yang telah memahami dan mengenali 

kebutuhannya akan mencari informasi lebih banyak 

mengenai barang yang di butuhkannya. Jika dorongan 

konsumen begitu kuat dan produk yang memuaskan 

berada dalam jangkauan, konsumen kemungkinan besar 

akan membelinya. Kemudian jika Pengenalan Masalah 

Pencarian Informasi Evaluasi Alternatif Keputusan 

Pembelian Perilaku Pasca Pembelian tidak, konsumen 

mungkin akan menyimpan kebutuhannya dalam ingatan 

atau melakukan pencarian informasi yang berkaitan 

dengan kebutuhan itu.
66

 

c) Evaluasi Alternatif  

Pada tahap ini konsumen dihadapkan pada beberapa 

alternatif pilihan produk dan merek yang akan dibelinya. 

Untuk itu konsumen melakukan evaluasi terhadap barang 

mana yang benar-benar paling cocok untuk dibeli sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginannya. Bagaimana 

konsumen mengevaluasi alternatif barang yang akan 

dibeli tergantung pada masing - masing individu dan 

situasi membeli spesifik.
67

 

d) Keputusan Pembelian  

Keputusan pembelian merupakan tahap dimana konsumen 

membuat keputusan akhir apakah membeli atau tidak 

setelah melalui evaluasi dengan pertimbangan yang 
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matang. dan konsumen akan melakukan pembelian 

berdasarkan produk yang paling disukai. 

e) Perilaku Pasca Pembelian  

Setelah melakukan pembelian, konsumen menggunakan 

produk itu dan kemudian mengevaluasi pengalaman ini 

untuk menentukan tingkat kepuasan atau ketidakpuasan 

tertentu. Konsumen akan memperlihatkan sikap dan 

perilaku positif terhadap produk yang dibelinya apabila 

konsumen merasa puas. Kemungkinan konsumen akan 

membeli lagi, dan loyal atau bahkan tidak segan-segan 

untuk merekomendasikan kepada orang lain.
68

 

Sebaliknya, jika konsumen kecewa maka cenderung akan 

bersikap negatif, menghentikan pembelian berikutnya atau 

menceritakan hal-hal yang tidak menyenangkan mengenai 

produk atau jasa yang dibelinya kepada konsumen lain. 

Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen dengan suatu 

produk akan mempengaruhi perilaku selanjutnya. 

Oleh karena itu, Sebelum memutuskan membeli, 

konsumen selalu melakukan pertimbangan terhadap 

produk yang akan dibeli. Dan dipengaruhi dari berbagai 

macam faktor, Salah Satunya yaitu promosi, kualitas 

produk dan citra merek 

3. Keputusan Pembelian Dalam Persepektif Islam 

Keputusan pembelian menurut Nugroho adalah proses 

pengintegraisan yang mengkombinasi sikap pengetahuan 

untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan 

memilih salah satu diantaranya. Proses pemindahan 

kepemilikan dalam perdagangan disebut jual beli yang pada 

surat An-Nisa’:4 ayat 29 yang berbunyi: 
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َنُكْم بِاْلَباِطِل ِاْلَّ ۗ  اَي َُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُ ْوا َْل َتْأُكُلوْ ۗ  ٰٰ  اَْن  ۗ  ا اَْمَواَلُكْم بَ ي ْ
ْنُكْم  َو   ۗ  ا اَنْ ُفَسُكْم ۗ  َوَْل تَ ْقتُ ُلوْ  ۗ  َتُكْوَن ِِتَاَرًة َعْن تَ َراٍض مِّ ِانَّ اللّٰ

 َكاَن ِبُكْم َرِحْيًما
Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak 

benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka 

di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.69 

a. Mashlahah dalam Perilaku Konsumen Islami Syariah 

Islam menginginkan manusia mencapai dan memelihara 

kesejahterannya. Pola konsumsi pada masa kini lebih 

menekankan aspek pemenuhan keinginan material dari 

pada aspek kebutuhan yang lain.
70

Perilaku konsumsi 

Islami berdasarkan tuntutan Al-Qur’an dan hadis perlu 

didasarkan atas rasionalitas yang disempurnakan yang 

mengintegrasikan keyakinan kepada kebenaran yang 

melampaui rasionalitas manusia yang sangat terbatas ini. 

Akibat dari rasionalitas konsumsi yang lebih mendukung 

individualisme dan Self interest, maka keseimbangan 

umum tidak dicapai. Yang terjadi adalah munculnya 

sebagai ketimpangan dalam berbagai persoalan sosial 

ekonomi. Mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi 

kepuasan/keinginan adalah tujuan dari aktifitas ekonomi 

Islam, dan usaha pencapaian itu adalah salah satu 

kewajiban dalam beragama (mashlahah). 

b. Kebutuhan dan Keinginan  

Imam Al-Ghazali telah membedakan dengan jelas antara 

keinginan (syahwat) dan kebutuhan (hajat). Kebutuhan 

adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu 
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syifa, 1998), h. 83. 
70

Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: 

Kencana, 

2010), ed-1,Cet ke-3, h.61. 18Ibid ,h.60. 
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yang diperlukan dalam rangka mempertahankan 

kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya. 

Lebih jauh Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya niat 

dalam melakukan konsumsi sehingga tidak kosong dari 

makna dan steril. Konsumsi dilakukan rangka beribadah 

kepada Allah. Pandangan ini tentu sangat berbeda dari 

dimensi yang melekat pada konsumsi konvensional. 

Pandangan konvensional yang materialitas melihat bahwa 

konsumsi merupakan fungsi dari keinginan, nafsu, harga, 

barang, pendapatan dan lain-lain tanpa memperdulikan 

pada dimensi spiritual karena hal itu di anggapnya berada 

diluar wilayah otoritas ilmu ekonomi. 

Kehendak seseorang untuk membeli atau memiliki suatu 

barang/jasa bisa muncul karena faktor kebutuhan ataupun 

faktor keinginan.Kebutuhan ini terkait dengan segala 

sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu barang berfungsi 

secara sempurna. Keinginan adalah terkait dengan hasrat 

atau harapan sesorang yang jika dipenuhi tentu akan 

meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia ataupun 

suatu barang. 

Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi 

kebutuhan ataupun keinginannya, selama dengan 

pemenuhan tersebut, maka martabat manusia bisa 

meningkat. Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk 

kepentingan manusia, namun manusia diperintahan untuk 

mengonsumsi barang/jasa yang halal dan baik saja secara 

wajar, tidak berlebihan. Pemenuhan kebutuhan ataupun 

keinginan tetap dibolehkan selama hal itu mampu 

menambah mashlahah atau tidak mendatangkan 

mudharat.
71

 

F. Kerangka Pemikiran 

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan kerangka berfikir untuk 

menjelaskan arah dari penelitian tersebut. Didalam kerangka 

berfikir dapat menunjukkan hubungan antara variabel independen 
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dan variabel dependen
72. Kerangka pemikiran adalah suatu 

diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika 

berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat 

berdasarkan pertanyaan penelitian (researchquestion), dan 

merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta 

hubungan diantara konsep-konsep tersebut.
73

 

Implementasi promosi, kualitasproduk, citra merek dan harga 

akan mendorong minat beli konsumen dalamkeputusan pembelian 

produk. seiring dengan penerapan iklan yang menarik dan harga 

yang terjangkau dan kualitas yang bagus maka akan terjadinya 

peningkatan terhadap minat beli konsumen sehingga produk 

handphone vivo akan mengalami peningkatan penjualan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= Hubungan Secara Simultan 

= Hubungan Secara Parsial 
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Dari kerangka pikir diatas penulis menyatakan apakah 

pemasaran berpengaruh secara parsial terhadap Promosi 

X1,Kualitas Produk X2 dan Citra Merek X3 dan dari keempat 

variabel tersebut apakah berpengaruh secara simultan terhadap 

keputusan pembelian (Y). 

 

G. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis adalah  jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan 

kerangka pemikiran teoritis dan hasil penemuan beberapa 

penelitian, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Pembelian  

Promosi diperlukan didalam suatu organisasi. Dimana 

adanya promosi prusahaan mampu memberikan informasi dan 

kelebihan dari sebuah produk. Promosi adalah kegiatan yang 

ditunjukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka kenal 

dengan produk yangditawarkan oleh perusahaan kepada 

mereka dan mereka menjadi selalu membeli produktersebut
74

. 

Jika tanpa adanya promosi maka keberadaan sebuahproduk 

akan kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat dan 

bahkan konsumen tidakakan mengenal sama sekali dengan 

produk yang ditawarkan tersebut. Promosi adalah bertujuan 

untuk menarik konsumen agar mau mencoba produk baru, 

memancing konsumen agar meninggalkan produk pesaing, 

atau untuk membuat konsumen meninggalkan produk yang 

sudah matang, atau menahan atau member penghargaan pada 

konsumen yang loyal.
75

 

Penelitian terdahulu oleh Mochamad Adian Rijadi : Imam 

Hidayat dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Promosi, 

Citra Merek, Harga, dan Kualitas Produk Terhadap 

Keputusan Pemebeliaan Hanphone Vivo” menyatakan 

bahwa hasil pengujian menunjukan variabel promosi memiliki 

pengaruh Signifikan dan Positif terhadap keputusan 
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pembelian handphone merek Vivo, maka diajukan hipotesis 

sebagai berikut : 

H1: Terdapat pengaruh antara variabel Promosi(X1), terhadap 

Keputusan Pembelian(Y)  

2. Pengaruh Kualitas ProdukTehadap Keputusan Pembelian  

Kualitas produk merupakan keseluruhan dari kualitas atau 

keunggulan dari produk maupun jasa yang berkaitang dengan 

segalanya yang diharapkan oleh konsumen yangsesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan yang diharapkan oleh konsumen 

demi mendapat kepuasan tersendiri. Kualitas produk 

merupakan keeseluruhan kualitas atau keunggulan suatu 

produk atau jasa layanan berkaitan dengan apa yang 

diharapkan oleh konsemen
76

 

Penelitian terdahulu oleh Mochamad Adian Rijadi : Imam 

Hidayat dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Promosi, 

Citra Merek, Harga, dan Kualitas Produk Terhadap 

Keputusan Pemebeliaan Hanphone Vivo”menyatakan bahwa 

Hasil penelitian ini berarti mendukung hipotesis 

yangdiajukankualitas produk berpengaruh secara positif 

terhadap keputusan pembelian Handphone merek Vivo”.Hasil 

ini menunjukan semakin tinggi kualitas produk yang 

digunakan oleh Vivo maka akan semakin meningkatkan 

keputusan pembelian produk Handphone merek Vivo. Seperti 

teori kualitas produk menurut Kotler dan Armstrong 

(2006:273) menyatakan bahwa kualitas produk adalah 

keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa 

layanan berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh 

konsumen. maka diajukan hipotesis sebagai berikut : 

H2: Terdapat pengaruh antara variabel Kualitas Produk (X2), 

terhadap Keputusan Pembelian (Y)  

3. Pengaruh Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian  

Citra merek ialah presepsi konsumen terhadap perusahaan 

atau produknya. Citra merek agar disampaikan melalui setiap 

saran komunikasi yang ada dan disebabkan secara 

berkelanjutan agar perusahaan mampu menarik konsumen 
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baru dan mempertahankan konsumen yang sudah ada. Kotler 

dan Keller (2009:258) menyatakan bahwa merekmerupakan 

nama, istilah, tanda, lambing, desain, atau kombinasinya, 

yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang dari salah 

satu penjual atau kelompok penjual dan membedakan mereka 

dari pesaing. Pentingnya pengembangan citra merek dalam 

keputusan pembelian untuk meningkatkan pemahaman 

terhadap aspek-aspek perilaku konsumendalam mengambil 

keputusan pembelian, memperbanyak orientasi konsumen 

terhadap hal-hal yang bersifat simbolis lebih dari fungsi-

fungsi produk dan kepercayaan produk terhadap suatu produk. 

Penelitian terdahulu oleh Mochamad Adian Rijadi : Imam 

Hidayat dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Promosi, 

Citra Merek, Harga, dan Kualitas Produk Terhadap 

Keputusan Pemebeliaan HanphoneVivo” menyatakan bahwa 

Hasil ini  mendukung hipotesis yang diajukan Citra merek 

perpengaruh secara positif terhadap keputusan pembelian 

Handphone merek Vivo. Hal ini menunjukan bahwa semakin 

tinggi tingkat citra merek Vivo maka akanmeningkatkan 

keputusan pembelian, pembelian Handphone merek Vivo. 

Citra merek memang penting dalam sebuah pengembangan 

sebuah merek karena citra merekmenyangkut reputasi dalam 

kredibilitas yang kemudian menjadi pedoman bagi konsumen 

untuk mencoba atau mengunakan produk Handphone merek 

Vivo sehingga menimbulkan pengalaman tertentu (brand 

experience) yang akan menentukan konsumen tersebut akan 

menjadi loyalis kepada produk Handphone merek Vivo. maka 

diajukan hipotesis sebagai berikut : 

H3 : Terdapat pengaruh antara variabel Citra Merek (X3), 

terhadap Keputusan Pembelian (Y) handphone Vivo. 

H4 : Terdapat pengaruh yang signifikan variabel Promosi 

(X1), Kualitas produk (X2) dan Citra Merek (X3) terhadap 

keputusan pembelian (Y)pada handponevivo. 
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