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ABSTRAK 

Internet untuk saat ini sudah menjadi kebutuhan penting dalam bisnis, sehingga 

penggunaanya juga semakin bervariasi, dan ini menjadi kebutuhan unik di setiap 

perusahaan. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indoensia (APJII) menyatakan bahwa 

jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2016 sebesar 132,7 juta user atau sekitar 

51,5% dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 256,2 juta jiwa. Konten komersial yang 

paling sering dikunjungi adalah online shop sebesar 62% atau sebanyak 82,2 juta user. 

Penggunaan Internet marketing diyakini efektif untuk mengenalkan keberadaan suatu 

produk kepada konsumen secara luas dan menjadikan merek produk tersebut menjadi top of 

mind dalam benak konsumen dan menjadikannya sebagai brand preference ketika hendak 

melakukan keputusan pembelian. 

Namun banyaknya kasus-kasus penipuan yang terjadi melalui internet, memberikan 

citra negatif dan merugikan online shop lain yang masih menjaga kejujurannya. Menurut 

hasil penelitian terbaru Kaspersky Lab dan B2B International, sebanyak 26% konsumen 

Indonesia kehilangan uang karena menjadi sasaran tindak penipuan online. Indonesia 

menjadi negara dengan korban penipuan online tertinggi menurut hasil penelitian itu, 

disusul Vietnam (25%) dan India (24%).  Permasalahan dalam penelitian ini adalah 

seberapa besar pengaruh internet marketing dalam pembentukan brand awareness terhadap 

keputusan pembelian konsumen baik secara parsial dan simultan dan bagaimana pengaruh 

internet marketing dan brand awareness terhadap keputusan pembelian dalam perspektif 

Etika Bisnis Islam. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

internet marketing dan brand  awareness terhadap keputusan pembelian konsumen baik 

secara parsial dan simultan serta untuk mengetahui pengaruh internet marketing, dan brand 

awareness terhadap keputusan pembelian konsumen dalam perspektif Etika Bisnis Islam. 

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Penelitian ini 

termasuk dalam jenis penelitian asosiatif. Populasi sebanyak 323.000 dan diambil sampel 

sebanyak 100 orang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 

Data primer diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner secara online  kepada followers 

instagram Ladyfame Shop, Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi 

sederhana, regresi berganda, dan path analysis atau analisis jalur, dengan internet marketing 

sebagai variabel x, keputusan pembelian variabel y, dan brand awareness sebagai z.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial internet marketing (x) 

berpengaruh positif dalam pembentukan brand awareness (z) sebesar 63,6%, internet 

marketing (x) berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen (y) sebesar 16,5% dan 

brand awareness (z) secara parsial berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian (y) 

sebesar 73%. Dengan demikian internet marketing (x) mampu mempengaruhi keputusan 

pembelian (y) baik secara langsung maupun tidak langsung. Dimana pengaruh langsung 

sebesar 16,5% sementara pengaruh tidak langsung yaitu melalui brand awareness  sebagai 

variabel intervening sebesar 45,9% yang diperoleh dari hasil path analysis atau analisis 

jalur. Hasil perhitungan koefisien
 
determinasi total adalah sebesar 83% sedangkan sisanya 

17% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam penelitian ini. Ladyfame 

Shop telah menerapkan Etika Bisnis Islam dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip Etika 

Bisnis Islam dalam kegiatan pemasaran produknya. 
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MOTTO 

 

                      

  

Artinya : “Hai orang-orangyang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 

katakanlah perkataan yang benar.” (QS. Al-Ahzab : 70)
1
 

 

                                                             
1
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Pada awal pemahaman untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka adanya pembahasan yang 

menegaskan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul 

penelitian. Adapan judul penelitian ini adalah “PENGARUH INTERNET 

MARKETING DALAM PEMBENTUKAN BRAND AWARENESS 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN DALAM 

PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi pada Konsumen Ladyfame 

Shop)”.  

Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalah pahaman  

terhadap penggunaan judul dari beberapa istilah yang digunakan.  Adapun istilah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.
1
 

2. Pemasaran atau Marketing adalah suatu proses yang melibatkan kegiatan-

kegiatan penting yang memungkinkan individu mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan melalui pertukaran dengan pihak lain.
2
 

                                                             
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Edisi Keempat ; Jakarta 

: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 1045 
2
 Boyd, dkk, Manajemen Pemasaran, (Edisi Kedua; Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 4 

1 1 
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3. Internet Marketing adalah bentuk usaha dari perusahaan untuk memasarkan 

produk dan jasanya serta membangun hubungan dengan pelanggan melalui 

media internet. Bentuk pemasaran ini pada dasarnya merupakan situs publik 

yang sangat besar di jaringan komputer dengan berbagai tipe yang berbeda 

dan berasal dari berbagai Negara di seluruh dunia satu sama lainnya kedalam 

suatu wadah informasi yang sangat besar.
3
 

4. Brand Awareness atau Kesadaran Merek adalah kesanggupan seorang 

calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek 

merupakan bagian dari kategori produk tertentu.
4
 

5. Keputusan Pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk mau membeli 

atau tidak terhadap produk. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi 

konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau jasa, biasanya 

konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga dan produk yang sudah 

dikenal oleh masyarakat.
5
 

6. Etika Bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, 

dan halal, haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip 

moralitas yang sesuai dengan syariah.
6
 

 

                                                             
3
 Philip Kotler dan Gary Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran, (Jilid  1; Jakarta : Erlangga, 

2008), hlm. 237 
4
 Surachman, Dasar-dasar Manajemen Merek. (Malang : Banyumedia Publishing 2008), hlm. 

7 
5
 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Edisi Milenium, (Jakarta : Prehallindo 2002), hlm. 

181 
6
 Agus Arijanto, etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2011), hlm. 
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B. Alasan Memilih Judul 

Alasan-alasan yang mendorong penulis memilih judul ini adalah : 

1. Alasan Objektif  

 Alasan memilih judul ini adalah ingin mengungkapkan secara real 

apakah internet marketing benar-benar mampu memberikan pengaruh dalam 

pembentukan brand awareness dan keputusan pembelian konsumen ditengah 

marak terjadinya kasus penipuan secara online.  

2. Alasan Subjektif 

a. Judul yang diajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang penulis 

geluti saat ini yakni berkenaan dengan Ekonomi Islam. 

b. Ketersediaan data-data dan literatur yang dibutuhkan dalam penelitian 

sehingga cukup mendukung untuk menyelesaikan penelitian ini. 

C. Latar Belakang 

Internet untuk saat ini sudah menjadi kebutuhan penting dalam bisnis, 

sehingga penggunaanya juga semakin bervariasi, dan ini menjadi kebutuhan unik 

di setiap perusahaan. Pentingnya internet ini mengharuskan setiap perusahaan 

setidaknya memiliki Departemen IT sebagai bagian yang berperan untuk menjaga 

dan memelihara infrastruktur internet agar bisnis tetap berjalan lancar. Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indoensia (APJII) menyatakan bahwa jumlah 

pengguna internet di Indonesia tahun 2016 adalah 132,7 juta user atau sekitar 

51,5% dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 256,2 juta jiwa. Pengguna 

internet terbanyak ada di pulau jawa dengan total pengguna 86.339.350 user atau 
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62% 
82,2 juta 

34,2% 
45,3 juta 

3,8% 
5 juta 

PERILAKU PENGGUNA INTERNET INDONESIA 

 online shop bisnis personal lainnya

sekitar 65% dari total penguna internet. Jika dibandingkan penguna internet 

Indonesia pada tahun 2014 sebesar 88,1 juta user, maka terjadi kenaikan sebesar 

44,6 juta dalam waktu 2 tahun.
7
 

Sebagai bahan proyeksi penggunaan internet di indonesia di ambil dari 

APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) sebagai berikut : 

 

Gambar 1.1 

Perilaku Pengguna Internet Indonesia 

(Sumber : Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)) 

 

                                                             
7

 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet, ”Survei Internet APJII 2016” diakses dari 

http://www.apjii.or.id/survei pada tanggal 13 Januari 2017 pukul 20.47 
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Gambar 1.2 

Gambar Diagram 

(Sumber : Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)) 

 

Internet yang telah kita ketahui perkembanganya sampai saat ini, banyak 

digunakan sebagai media untuk mengakses informasi dan komunikasi secara 

global, baik itu untuk mengirim email, merekrut calon tenaga kerja, menyediakan 

pelayanan bagi pelanggan, mengakses fasilitas finansial, melakukan pembelian 

barang/jasa, video conference, VOIP dan banyak kegunaan lainnya.
8
 Dari data 

diatas, dapat dilihat bahwa konten komersial yang paling sering dikunjungi adalah 

online shop sebesar 62% atau sebanyak 82,2 juta user dengan persentase sebesar 

98,6% atau sebanyak 130,8 juta user yang mengetahui internet sebagai tempat jual 

                                                             
8

 Kemkominfo,”Pengguna Internet di Indonesia” diakses dari 

www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indones

ia+Capai+82+Juta/0/berita_satker?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C9497969486 pada tanggal 13 

Januari 2017 pukul 22.11 

http://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/berita_satker?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C9497969486
http://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/berita_satker?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C9497969486
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beli barang dan jasa dan 63,5% atau 84,2 juta user yang pernah bertransaksi secara 

online.
9
 Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan internet untuk berbisnis adalah 

pilihan yang tepat bagi pelaku bisnis. 

Musriha dan Gilang. R menyatakan bahwa banyaknya jumlah pengguna 

internet merupakan hal yang potensial bagi para pemasar untuk mengembangkan 

aktivitas pemasarannya. Aktivitas memasarkan barang atau jasa dalam dunia 

internet biasa disebut Internet Marketing. Internet memberikan banyak manfaat 

bagi pemasaran, salah satunya adalah efisiensi biaya dan waktu dalam distribusi 

informasi dan produk dengan jangkauan konsumen yang lebih luas.
10

 

Internet Marketing merupakan bentuk usaha baru  dalam memasarkan 

produk atau jasa serta membangun komunikasi dengan konsumen melalui internet. 

Penggunaan Internet Marketing sebagai media komunikasi pemasaran di 

pengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi komunikasi terutama internet. 

Internet sudah mengubah wajah dunia saat ini, terutama dalam dunia bisnis, 

internet berkembang dengan cepat dan menjadi bagian paling penting dalam 

kehidupan masyarakat. Dengan bantuan internet manusia dapat terhubung dengan 

siapapun di berbagai belahan dunia bahkan tanpa harus mengenal satu sama lain 

terlebih dahulu. Kolaborasi antara komputer dan internet ini telah menghasilkan 

sesuatu yang baru, yang mampu menggeser cara manual menuju tatanan 

                                                             
9
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet, Op.Cit, hlm 25 

10
Musriha dan Gilang. R,” Pengaruh Intensitas Pemakaian Internet terhadap Penggunaan 

Internet untuk Berbelanja Online yang Dimoderasi oleh Consumer Innovativeness di Surabaya” Jurnal 

Ekonomika, Vol. 5 No. 2, Desember 2012, hlm 94 
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komunikasi dengan cara-cara digital.
11

 Perkembangan internet ini memberi banyak 

pergerseran dalam masyarakat terutama dalam bidang komunikasi. Dalam hal 

bisnis perkembangan internet memberi pergeseran dalam hal pemasaran. Hal ini 

membuat persaingan semakin ketat sehingga mendorong perusahaan menampilkan 

keunggulan dan kapabilitas yang lebih baik untuk dapat berkompetisi dalam 

industri dengan berbagai strategi pemasaran yang ada. 

Pada perkembangan komunikasi pemasaran, Internet Marketing 

merupakan sarana yang sedang marak dibicarakan, dan digunakan diseluruh 

daerah. Dewasa ini banyak pelaku bisnis mulai mengembangkan usaha-usaha yang 

dulu di kelola secara off-line mulai kearah online. Di samping untuk menghemat 

biaya sekaligus untuk mempermudah para pelanggan dalam menikmati produk-

produk yang ditawarkan. Para pelaku bisnis yang dulu menggunakan atau 

memasarkan produknya melalui toko nyata atau media konvensional kini mulai 

beralih menggunakan internet sebagai media pemasaranya melalui online shop 

atau toko online, jejaring sosial, website, video ads, banner, dll. 

Penelitian yang dilakukan Haryanto, menemukan bahwa banyak 

perusahaan beranggapan bahwa mengaplikasikan Internet Marketing saja dapat 

memudahkan dan menambah value bagi produknya, lebih murah dan efisien. 

Dampaknya terhadap penjualan akan besar jika banyak konsumen yang 

berkunjung ke situs tersebut untuk mengetahui merek yang sedang ditawarkan. 

                                                             
11

 Edy Haryanto, Teknologi Informasi dan Komunikasi: Konsep dan Perkembangannya. 

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebagai Media Pembelajaran, (Yogyakarta : Andi 

2008), hlm. 120   
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Salah satu tujuan dari pemasaran yang efektif adalah untuk mengenalkan 

keberadaan suatu produk kepada konsumennya secara luas dan bagaimana 

membuat merek produk tersebut menjadi top of mind dalam benak konsumen dan 

menjadikannya brand preferences bagi konsumen ketika hendak melakukan 

sebuah keputusan pembelian. 

Berdasarkan pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa Internet Marketing 

juga bertujuan untuk membangun Brand Awareness (kesadaran merek) dalam 

benak konsumen dan dengan tujuan sebisa mungkin menjadi top of mind dari 

konsumen yang dituju. Selain Brand Awareness, salah satu keunggulan dari 

Internet Marketing adalah dengan terbentuknya pembicaraan yang tersebar melalui 

mulut ke mulut (word of mouth). Internet Marketing yang baik akan menciptakan 

isu atau rumor yang beredar secara cepat bukan hanya di dunia maya tapi juga di 

dunia nyata dan membuat orang sadar akan kehadiran sebuah merek dan membuat 

orang tersebut semakin penasaran dan ingin mencari tahu akan produk tersebut 

dan pada akhirnya memunculkan keputusan untuk mengkonsumsi produk 

tersebut.
12

 

Brand Awareness (kesadaran merek) artinya kesanggupan seseorang 

calon pembeli mengenali atau mengingat kembali suatu merek yang merupakan 

                                                             
12

 R. D. Andriyanto & J.O. Haryanto,“Analisis Pengaruh Internet Marketing terhadap 

Pembentukan Word of Mouth dan Brand Awareness untuk Memunculkan Intention to Buy”. Jurnal 

Manajemen Teknologi, Vol. 9 No. 1, 2010,  hlm. 21 
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bagian dari kategori produk tertentu.
13

 Brand Awareness ini timbul dari adanya 

rasa tidak asing terhadap merek. Perasaan tidak asing terhadap merek ini akan 

memberikan rasa percaya diri pada konsumen ketika ia menggunakan produk 

tersebut. Kemudian rasa percaya ini akan menyebabkan adanya perasaan bahwa 

resiko yang dihadapi pelanggan berkurang yang pada akhirnya akan menggiring 

pelanggan berkecenderungan untuk mempertimbangkan dan memilih brand  yang 

bersangkutan.
14

 

Putro Bagus Sulistyo dalam penelitiannya menyatakan bahwa konsumen 

yang merasa puas dan aman akan kualitas sebuah produk perusahaan tertentu akan 

lebih mudah untuk memutuskan hendak membeli produk tersebut. Hal ini 

berdasarkan rasa percaya yang terbentuk dan terbangun dari pengenalan produk 

melalui internet dan pelayanan setelah penjualan produk yang memuaskan. 

Konsumen cenderung akan membeli barang yang sudah dikenalnya terlebih 

dahulu.
15

 

Menurut Kotler, keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen 

untuk mau membeli atau tidak terhadap produk. Dari berbagai faktor yang 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau jasa, 

biasanya konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga dan produk sudah 

                                                             
13

 Rangkuti Freddy, The Power of Brands, Teknik Mengelola Brand Equity dan Strategi 

Pengembangan Merek ,(Jakarta : Gramedia Pustaka 2002), hlm. 243 
14

 Phamendyta Aldaning Azaria, dkk, Pengaruh Internet Marketing terhadap Pembentukan 

Word of Mouth dan Efektivitas Iklan dalam Meningkatkan Brand Awareness. Jurnal Administrasi 

Bisnis (JAB) Vol. 13 No. 1, Agustus 2014, hlm. 3 
15

Putro Bagus Sulistyo, et al, Analisis Pengaruh Viral Marketing terhadap Pembentukan 

Brand Awareness dan Keputusan Pembelian (Studi Kasus pada Twitter @Jemberbanget). 2015, hlm. 2 
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yang sudah dikenal oleh masyarakat. Sebelum konsumen memutuskan untuk 

membeli, biasanya konsumen melalui beberapa tahap terlebih dahulu yaitu:
16

 

1. Pengenalan masalah 

2. Pencarian informasi  

3. Evaluasi alternatif 

4. Keputusan membeli atau tidak 

5. Perilaku pascapembelian.  

Pengertian lain tentang keputusan pembelian menurut Schiffman dan 

Kanuk adalah “the selection of an option from two or alternative choice”. Dapat 

diartikan, keputusan pembelian adalah suatu keputusan seseorang dimana dia 

memilih salah satu dari beberapa alternatif pilihan yang ada.
17

 

Sedangkan menurut Saladin, ada tiga faktor penyebab timbulnya 

keputusan pembelian, yaitu :
18

 

a. Sikap orang lain : Keputusan membeli itu banyak dipengaruhi oleh teman-

teman, tetangga atau siapa yang ia percayai. 

b. Faktor-faktor situasi yang tidak terduga : Seperti  faktor harga, pendapatan 

keluarga dan manfaat yang diharapkan dari produk tersebut. 

c. Faktor-faktor yang dapat diduga : faktor situasional yang dapat diantisipasi 

konsumen. 

                                                             
16

 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Edisi 9. Terjemahan Hendra Teguh et.al (Jakarta: 

PT. Prenhalindo 2002), hlm. 204 
17

Leon G. Schiffman dan Leslie L. Kanuk, Consumer Behavior. Fifth Edition (New Jersey : 

Prentice-Hall Inc 2000), hlm. 437 
18

 Djaslim Saladin, Perilaku Konsumen dan Pemasaran Stratejik, (Bandung : CV. Linda 

Karya 2003), hlm. 13 
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Berdasarkan definisi diatas disimpulkan bahwa keputusan pembelian 

adalah tindakan yang dilakukan konsumen untuk melakukan pembelian sebuah 

produk. Oleh karena itu, pengambilan keputusan pembelian konsumen merupakan 

suatu proses pemilihan salah satu dari beberapa alternatif penyelesaian masalah 

dengan tindak lanjut yang nyata. Setelah itu konsumen dapat melakukan evaluasi 

pilihan dan kemudian dapat menentukan sikap yang akan diambil selanjutnya. 

Namun di balik segala kecanggihan dan kemudahan yang ditawarkan 

internet melalui fasilitas yang dimilikinya, internet juga memiliki dampak negatif, 

terutama bagi pelaku bisnis yang menggunakan Internet Marketing untuk 

memasarkan produknya. Banyaknya kasus-kasus penipuan yang terjadi melalui 

online shop atau toko online, menjadikan masyarakat semakin takut untuk 

melakukan transaksi pembelian secara online. Pihak-pihak yang tidak bertanggung 

jawab bisa memanfaatkan akun online shop dengan berbagai modus untuk 

mengambil keuntungan secara sepihak. Penipuan yang dilakukan oleh beberapa 

online shop tentunya memberikan citra negatif dan merugikan online shop lain 

yang masih menjaga kejujurannya.
19

 Sebanyak 26 persen konsumen Indonesia 

kehilangan uang karena menjadi sasaran tindak penipuan online, menurut hasil 

penelitian terbaru Kaspersky Lab dan B2B International.
20

Indonesia menjadi 

                                                             
19

 Nasirotul Ratih Sulfan, Internet Marketing dan Kepuasan Pelanggan. Jurnal Ilmiah 

Universitas Sebelas Maret, 2014, hlm. 2 
20

 Tempo.co,” Penipuan Online di Indonesia tertinggi” diakses dari 

m.tempo.co/read/news/2016/05/30/172775347/penipuan-online-di-indonesia-tertinggi pada tanggal 13 

Januari 2017 pukul 20.13 
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negara dengan korban penipuan online tertinggi menurut hasil penelitian itu, 

disusul Vietnam (25%) dan India (24%). 

Ladyfame Shop adalah online shop yang bergerak dibidang penjualan 

pakaian wanita dengan jumlah followers atau pengikut di akun instagramnya 

sebanyak 323.000  orang. Ladyfame shop berdiri pada tanggal 14 Februari 2012, 

sejak awal berdiri Ladyfame Shop memanfaatkan internet sebagai media 

pemasaran produknya. 
21

Ladyfame Shop terbilang cukup berhasil dalam 

menggunakan internet sebagai media pemasarannya, terbukti dari rata-rata 

penjualan produk secara online yang mencapai 7.256 pcs perbulan dengan omset 

rata-rata mencapai Rp.647.140.134 perbulan.
22

 

Dibalik keberhasilannya tersebut, banyak oknum yang tidak bertanggung 

jawab memanfaatkan Ladyfame Shop untuk mencari keuntungan secara sepihak 

dengan melakukan penipuan-penipuan yang mengatasnamakan Ladyfame Shop. 

Terdapat beberapa akun palsu baik di media sosial instagram maupun line dengan 

nama Ladyfame Shop yang digunakan untuk melakukan tindak penipuan. 

Dalam Al-Qur‟an An-Nisa ayat 29 tentang penipuan dalam jual beli yaitu 

yang berbunyi : 

                        

                          

                                                             
21

 Owner Ladyfame Shop, Yulia Purba Sari, hasil wawancara dengan peneliti, Ladyfame 

Shop Bandar Lampung, pada tanggal 22 Februari 2017, pukul 15.30 WIB 
22

 Laporan Keuangan Ladyfame Shop bulan Oktober 2016 – Maret 2017 
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah 

kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”
23

 

 

Dalam ayat diatas, dijelaskan bahwa “janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil” yang artinya larangan bagi kita untuk tidak 

memakan atau mendapatkan harta dengan cara yang bathil. Cara bathil antara lain 

judi, riba, merampas, menipu, dan mencuri. (Tafsir ayat An-Nissa : 29). 

Penelitian sebelumnya oleh Ahmad Fajar Trinanda menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh signifikan antara internet marketing dan experiental marketing 

terhadap brand awareness artinya keberadaan internet marketing dan experiental 

marketing mampu membentuknya brand bwareness dimata konsumen. 

Richard Darmawan Andriyanto dan  Jony Oktavian dalam jurnalnya 

menyatakan bahwa internet marketing secara positif berpengaruh terhadap 

kesadaran merek dan word of mouth, tetapi tidak secara langsung memberikan 

pengaruh positif terhadap niat membeli. Kesadaran merek juga tidak memberikan 

pengaruh positif terhadap word of mouth. Internet marketing berpengaruh positif 

terhadap pembentukan niat untuk membeli melalui pembentukan word of mouth 

terlebih dahulu. Meria Oktavianti, dalam penelitian nya, menyatakan bahwa tujuan 

pelaksanaan komunikasi pemasaran PT. Maicih Inti Sinergi adalah membangun 

kesadaran merek. Penggunaan social media Twitter secara optimal dengan 

                                                             
23

 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Depok: Al-Huda, 2005), hlm. 84 
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menggunakan strategi khusus merupakan kunci sukses kegiatan pemasaran PT. 

Maicih Inti Sinergi. 

Berdasarkan penelitian terdahulu dan permasalahan-permasalahan 

tersebut, penulis mencoba mengulasnya dalam bentuk tulisan berupa skripsi. 

Dengan judul “Pengaruh Internet Marketing dalam Pembentukan Brand 

Awareness terhadap Keputusan Pembelian Konsumen (Studi pada Konsumen 

Ladyfame Shop)”. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk memperjelas arah penelitian, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh internet marketing dan brand  awareness terhadap 

keputusan pembelian konsumen baik secara parsial dan simultan? 

2. Bagaimana pengaruh internet marketing, dan brand  awareness terhadap 

keputusan pembelian konsumen dalam perspektif etika bisnis islam? 

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh internet marketing dan brand  awareness 

terhadap keputusan pembelian konsumen baik secara parsial dan simultan. 

b. Untuk mengetahui pengaruh internet marketing, dan brand awareness 

terhadap keputusan pembelian konsumen dalam perspektif etika bisnis islam. 

 

 



15 
 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi temuan baru tentang peran 

Internet Marketing sebagai sarana komunikasi pemasaran online. Selain itu 

penelitian ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi prodi ekonomi 

islam khususnya untuk bahan bacaan atau referensi bagi semua pihak. 

Semoga kegiatan penelitian ini bermanfaat dan memberikan pengetahuan 

baru bagi semua pihak. 

b. Manfaat Praktis  

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu mewujudkan suatu yang 

berguna bagi masyarakat. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori 

1. Internet Marketing (E-Marketing) 

a. Pengertian Internet Marketing (E-Marketing) 

 Pengertian Internet Marketing secara garis besar adalah melakukan 

suatu tindakan pemasaran produk atau suatu jasa yang di pasarkan melalui 

media internet (online). Dalam Pengertian Internet Marketing di sebut juga e-

marketing dan tidak jauh berbeda dengan pemasaran secara offline. Internet 

Marketing (e-marketing) adalah proses dan promosi dalam organisasi yang 

menggunakan media online. Belch & Belch menjelaskan aktivitas pemasaran 

yang dilakukan secara interaktif melalui CD-ROMs, handphone digital, TV 

interaktif dan lain sebagainya atau secara online menggunakan jaringan internet 

untuk mengkomunikasikan produk dan jasanya. Melalui aktivitas ini, 

perusahaan dan konsumen dapat melakukan komunikasi dua arah langsung 

secara real-time.
24

  

Selain itu, Kotler dan Amstrong menjelaskan Internet Marketing 

merupakan bentuk usaha dari perusahaan untuk memasarkan produk dan 

jasanya serta membangun hubungan dengan pelanggan melalui media 

                                                             
24

 Belch & Belch. Advertising and Promotion. An Integrated Marketing Communication 

Perspective. (McGraw- Hill. 2012). 

1616
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internet.
25

 Bentuk pemasaran dengan sistem online merupakan situs publik 

yang sangat besar dengan berbagai tipe yang berbeda dan bahkan berasal dari 

beberapa negara yang mana satu dengan yang lainnya dijadikan dalam satu 

wadah informasi yang sangat besar.  

El-Gohary menjelaskan pemasaran elektronik (Internet Marketing) 

dapat dipandang sebagai sebuah filosofi baru dan praktek bisnis moderen yang 

terlibat dengan pemasaran barang, jasa, informasi dan ide melalui internet dan 

elektronik lainnya.
26

 Sama dengan ungkapan Mohammed, et al bahwa Internet 

Marketing adalah sebuah proses untuk membangun dan memelihara hubungan 

dengan pelanggan melalui kegiatan secara online sebagai sarana untuk 

pertukaran pendapat, produk, dan jasa sehinga dapat mencapai tujuan bersama 

kedua kelompok.
27

Lebih luas pengertian Chaffey, Mayer, Johnston dan 

Chadwick bahwa pemasaran internet atau pemasaran berdasarkan internet, 

dapat digambarkan sebagai kegunaan dari internet dan berhubungan dengan 

teknologi digital untuk mencapai sasaran pemasaran dan mendukung konsep 

pemasaran modern.
28

  

                                                             
25

 Philip Kotler dan Gary Amstrong. Prinsip-prinsip Pemasaran, Edisi ke-12. (Jakarta: 

Penerbit Erlangga. 2013), hlm. 223 
26

 Hatem El-Gohary,. E-Marketing- A literature Review from a Small Businesses Perspective. 

(Vol. 1, No. 1, pp 214-244. United States of America: International Journal of Business and Social 

Science. 2010), hlm. 216 
27

 R. A Mohammed, dkk. Internet marketing: Building Advantage in a Networked Economy. 

(New York, USA: McGraw-Hill Companies Inc.2003), hlm. 4 
28

 Dave Chaffey, dkk Internet Marketing: Strategy, Implementation and Practice. (Jakarta: 

Prentice Hall/Financial Times. 2009), hlm. 6 
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Hermawan menjelaskan Internet Marketing, juga disebut sebagai 

pemasaran web marketing, e-marketing adalah sarana pemasaran yang 

menggunakan teknologi internet sebagai saluran penyampaian isi pesan kepada 

banyak orang secara bersamaan dan seketika dalam suatu kurun waktu 

tertentu.
29

 Jangkauan yang luas akan membawa pemasaran dapat dijangkau 

kalayak lebih luas bahkan dalam kurun waktu bersamaan karena tidak terlitas 

waktu, maupun hari. 

Dapat disimpulkan bahwa Internet Marketing merupakan salah satu 

bentuk e-marketing yang menggambarkan penggunaan website untuk 

memperkuat usaha pemasaran, khususnya promosi yang dilakukan oleh 

perusahaan. Pada umunya, penggunaan website untuk melakukan pemasaran 

mengalami perkembangan pesat bahkan tidak jarang berdampak pada 

komunikasi dari mulut ke mulut, dalam membangun dan mengelola hubungan 

dengan pelanggan. 

b. Fungsi-fungsi Internet Marketing 

Pada umumnya strategi pemasaran melalui sebuah web di internet 

sama seperti strategi pemasaran secara tradisional (traditional marketing), 

dengan memulai penciptaan nilai pelanggan, merebut nilai pelanggan, dan 

mempertahankan nilai pelanggan. Namun, strategi pemasaran melalui sebuah 

web mengubah konsep marketing mix yang ada sebelumnya. Hal ini karena 

sebuah web mempengaruhi pengembangan dan keputusan dalam strategi 
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pemasaran. Fungsi-fungsi utama Internet Marketing menurut Mohammed et al 

Internet Marketing mix mempunyai 6 kelas level (product,  pricing, 

communication, community, distribution, dan branding) yang dapat digunakan 

untuk menciptakan kesadaran, eksplorasi, dan diharapkan komitmen pada 

penawaran perusahaan, yaitu sebagai berikut:
30

 

1) Product:  

Product adalah jasa atau barang fisik yang ditawarkan oleh perusahaan. 

Berbagai bentuk produk ditawarkan di internet, meliputi barang fisik (seperti 

pakaian), produk informasi (seperti jurnal online), dan jasa (seperti online 

grocer). Dalam membangun hubungan dengan pelanggan, perusahaan dapat 

menggunakan berbagai produk level untuk membangun awareness, layanan 

yang lengkap memungkinkan pelanggan mengeksplorasi hubungan yang 

lebih dalam, dan penawaran yang dikustomisasi untuk memperkuat 

commitment. 

2) Pricing:  

Price merupakan sejumlah nilai yang harus dibayar oleh pelanggan untuk 

mendapatkan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan.  

3) Communication: 

Communication merupakan sebuah kegiatan yang menginformasikan satu 

atau lebih kelompok target pelanggan mengenai perusahaan dan produknya. 

Communication mencakup semua jenis komunikasi perusahaan dengan 
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pelanggannya meliputi public relation, penggunaan karyawan penjualan, dan 

iklan online. Iklan dan bentuk komunikasi lain, seperti televisi dan surat 

dapat membuat target pelanggan aware dengan penawaran perusahaan. 

Communication juga dapat mendorong exploration, commitment, dan 

dissolution. Baik offline maupun online communication level dapat 

mendorong pelanggan untuk membangun ikatan yang lebih kuat dengan 

perusahaan. 

4) Community:  

Community merupakan sebuah kumpulan hubungan-hubungan yang terkait 

yang terbentuk karena adanya kesamaan minat, yang memuaskan kebutuhan 

anggota-anggotanya yang tidak dapat diperoleh secara individual. 

Komunitas dapat ditingkatkan untuk  membangun awareness (misalnya 

komunikasi user - to user untuk membuat yang lain aware dengan promosi 

produk), mendorong exploration (misalnya kelompok user yang 

mendiskusikan pilihan mobil yang akan dibeli), dan komitmen (misalnya 

ikatan antara user menghasilkan keterlibatan mendalam dengan website). 

5) Distribution:  

Distribution merupakan perantara antar perusahaan dengan memastikan, 

baik informasi maupun produk dari perusahaan dapat sampai kepada 

pelanggan. Distibution level mencakup jumlah perantara (online dan offline), 

luasnya cakupan saluran distribusi, dan pengiriman pesan dari saluran-
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saluran. Tingkat distribusi yang luas berdampak pada awareness pelanggan 

dan potensi untuk exploration terhadap perusahaan dan penawarannya. 

6) Branding:  

Branding memainkan dua peran dalam strategi pemasaran. Pertama, 

branding adalah keluaran atau hasil dari kegiatan pemasaran perusahaan. 

Program pemasaran mempengaruhi bagaimana konsumen menilai brand, 

dan nilainya. Kedua, branding adalah bagian dari setiap strategi pemasaran. 

Branding level bekerja sama dengan level pemasaran lainnya untuk 

menghasilkan finansial yang positif dan/atau pelanggan bagi perusahaan. 

Berdasarkan paparan tersebut dengan adanya internet merubah 

beberapa elemen traditional marketing, hal ini dikarenakan internet mengubah 

fokus pelanggan yang sebelumnya terfokus pada pandangan produsen menjadi 

situasi yang lebih interaktif kepada pelanggan itu sendiri. Penggunaan media 

internet dalam dunia pemasaran membawa perubahan baru dalam sisi 

pemasaran tradisional. Pemasaran online memberikan manfaat pada konsumen 

maupun marketer. Manfaat tersebut memberikan keuntungan bagi konsumen 

dan marketer . Keuntungan internet marketing untuk konsumen:
31

 

1) Convenient. Artinya konsumen tidak harus terjebak kemacetan, menemukan 

tempat parkir, dan berjalan melalui toko-toko yang tidak terhitung 

jumlahnya untuk menemukan produk. Konsumen dapat membandingkan 
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merek, mengecek harga dan memesan barang 24 jam sehari dari lokasi 

manapun. 

2) Easy and Private. Konsumen menghadapi lebih sedikit perselisihan dalam 

membeli barang dan tidak perlu untuk menghadapi penjual atau membuka 

diri mereka terhadap bujukan dan hubungan emosional. 

3) Information. Layanan online dan internet memberikan konsumen akses 

terhadap perbandingan informasi yang berlimpah, informasi mengenai 

perusahaan dan produk. 

4) Interactive and Immediate. Konsumen dapat berinteraksi dengan situs 

penjual untuk menemukan informasi yang tepat mengenai produk atau 

layanan yang mereka inginkan, lalu memesan atau men-download-nya 

secara langsung. 

Keuntungan untuk marketer : 

1) Pemasaran online merupakan suatu alat yang bagus untuk membangun 

hubungan dengan konsumen. Perusahaan dapat berinterkasi dengan 

konsumen untuk mempelajari tentang kebutuhan dan keinginan konsumen 

yang lebih spesifik dan untuk membangun database konsumen. 

2) Pemasaran online dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. 

Online marketer dapat menghindari biaya-biaya untuk mempertahankan 

tokonya dan biaya dari penyewaan, asuransi, dan peralatan lainnya. 
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3) Pemasaran online juga menawarkan fleksibilitas yang besar yang 

memungkinkan marketer untuk membuat penyesuaian terhadap penawaran 

dan program-programnya. 

4) Internet merupakan suatu medium global yang memungkinkan pembeli dan 

penjual untuk mengklik dari satu tempat ke tempat lainnya dalam hitungan 

detik. 

Pemasaran secara online memiliki banyak keuntungan bagi pelanggan 

maupun pemasar. Para perusahaan akan lebih kecil dalam mengeluarkan biaya-

biaya pemasaran jika dibandingkan dengan menggunakan pemasaran 

tradisional. Dari sisi pelanggan dengan adaya pemasaran secara online sangat 

dimudahkan perihal membandingkan merk, mengecek harga dan memesan 

barang dari lokasi manapun, konsumen tidak ada batasan untuk menggali 

informasi tentang produk atau jasa yang diinginkan. 

c. Tahapan Internet Marketing 

Menurut Hoffman dan Novak online consumer memiliki motivasi 

berbeda dalam memanfaatkan informasi melalui internet. Sebagian konsumen 

memanfaatkan internet untuk mencari produk atau jasa, ataupun hanya untuk 

navigasi (pandu arah) informasi dan pengalaman. Terdapat beberapa tahap 

dalam membuat sebuah Internet Marketing, yaitu:
32
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1) Menciptakan komunikasi.  

Komunitas web atau web community merupakan website dimana para 

anggotanya dapat berkumpul bersama secara online dan bertukar pendapat 

mengenai beberapa hal tertentu. 

2) Membuat situs.  

Terdapat dua macam yaitu: situs perusahaan (corporate website) dan situs 

pemasaran (marketing website). Situs perusahaan merupakan situs yang 

dirancang untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan 

perusahaan dan saluran penjualan lainya, tidak digunakan untuk menjual 

produk dari perusahaan tersebut. Situs pemasaran merupakan situs yang 

melibatkan konsumen dalam interaksi yang dapat membuat mereka semakin 

dekat dengan pembeli online dan hasil kegiatan pemasaran lainya. Dalam 

membuat situs, pemasar harus memperhatikan beberapa hal agar dapat 

membuat situs yang efektif, yaitu: context (desain dan lay out situs tersebut), 

content (isi materi situs), community (bagaimana situs tersebut 

memungkinkan interaksi antar sesama user), customization (kemampuan 

situs untuk disesuaikan dengan masing-masing user yang berbeda-beda), 

communication (bagaimana situs tersebut memungkinkan komunikasi dua 

arah), connection (bagaimana situs tersebut terhubung dengan situs lain), dan 

commerce (situs memungkinkan adanya transaksi komersial). 
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3) Menempatkan iklan dan promosi secara online.  

Interactive advertising merupakan kegiatan beriklan yang menggunakan 

media interaktif untuk mempromosikan dan memengaruhi keputusan 

pembelian dari konsumen, baik online dan off-line. Internet advertising 

sendiri merupakan seluruh metode beriklan yang menggunakan media 

internet. Internet advertising merupakan iklan yang bermunculan saat 

konsumen sedang mengakses sebuah web di internet, termasuk di dalamnya 

adalah display, ads (banner, interstitias, pop-up). Iklan banner merupakan 

iklan grafis yang dipasang berukuran lebar 468 pixel dan panjang 60 pixel. 

Iklan banner dapat digunakan untuk menciptakan awareness/recognition 

(kesadaran/pengakuan), menarik pengguna internet untuk melihat contest 

dan sweeptakes, atau untuk memenuhi tujuan dari pemasaran langsung. 

Interstitial adalah iklan online yang muncul pada saat pergantian website. 

Pop-up adalah iklan online yang muncul secara mendadak dalam halaman 

website dan menutupi halaman jendela sebelumnya. 

4) Menggunakan e-mail.  

Perusahaan dapat mengirimkan informasi, katalog, dan bentuk promosi 

lainya melalui e-mail pelanggan maupun pelanggan potensialnya. 

Dalam proses perancangan Internet Marketing, sangatlah penting 

untuk perumusan arah pengembangan dan strategi korporasi perusahaan. 

Analisis peluang pasar harus didasarkan pada arah strategi perusahaan dan unit 

bisnisnya. Pemahaman yang jelas tentang perusahaan dan unit bisnisnya 
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memberikan fokus pada manager untuk mencari peluang-peluang bisnis. Dalam 

rangka mencapai kesuksesan saat ini, di tengah kompetisi yang tinggi dan 

cepat, setiap bisnis harus memiliki strategi yang jelas dan handal. Strategi 

perusahaan memberikan respon pada bagaimana perusahaan memenuhi misi 

dan mencapai tujuan-tujuannya. Perusahaan dengan strategi yang solid akan 

fokus, memiliki arah, dan sukses dalam mengamankan keuntungan kompetitif. 

Sedangkan perusahaan yang tak memiliki strategi yang solid pasti akan 

mendapat kesulitan untuk bertahan. Karena internet menjadi lebih terpadu 

sebagai bagian dari bisnis dan marketing, perusahaan-perusahaan harus 

mengimplementasikan strategi online-nya dengan keseluruhan strategi bisnis 

perusahaan. 

d. Indikator/Dimensi Internet Marketing 

Dalam buku Internet Marketing, Brand Awareness dapat dibangun 

secara efektif melalui media internet, dengan hasil konsumen yang sekalipun 

tidak membutuhkan produk itu saat ini, tapi konsumen akan sadar pada sumber 

informasi tersebut apabila mereka membutuhkannya:
33

 

Menurut Wolfinbarger, M. & M.C. Gilly mengidentifikasi empat 

dimensi kualitas Internet Marketing dalam pemasaran produk melalui internet 

yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan dalam berbelanja secara online, 

yaitu: website design (desain website), fulfillment/reliability (pemenuhan janji), 
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privacy/security (keamanan/privasi), and customer service (layanan 

pelanggan):
34

 

1) Website design (desain website), mencakup semua elemen dari pengalaman 

konsumen terhadap website (kecuali customer service), meliputi navigasi, 

pencarian informasi, pemrosesan pesanan, personalisasi yang tepat, dan 

pemilihan produk. 

2) Fulfillment/reliability (pemenuhan janji), adalah ketepatan display dan 

deskripsi produk yang konsumen terima sesuai dengan apa yang mereka 

pesan. 

3) Security/privacy (keamanan/privasi), adalah keamanan system pembayaran 

secara kredit dan privasi terhadap informasi pribadi. 

4) Customer service (layanan pelanggan), yaitu pelayanan yang responsif, 

bermanfaat, cerdas dalam merespon pertanyaan konsumen secara cepat. 

Menurut Diansyah dan Nurmalasari pemasaran internet mengacu pada 

perspektif eksternal bagaimana internet dapat digunakan bersama dengan media 

tradisional untuk mendapatkan dan memberikan layanan kepada pelanggan. 

Diansyah dan Nurmalasari mengidentifikasi Internet Marketing yaitu 

information berkaitan dengan informasi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan,  quality of service on web berkaitan program-program yang 
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ditawarkan memenuhi kebutuhan pelanggan dan cost dan promotion berkaitan 

dengan informasi yang tersedia sangat up to date.
35

 

Menurut Harianto dan Iriani, Internet Marketing dianggap penting 

untuk diterapkan dalam kegiatan pemasaran perusahaan karena memiliki 

kesempatan untuk mencapai target pelanggan yang lebih luas dibandingkan 

dengan media tradisional serta lebih hemat biaya pemasaran. Dimana Internet 

Marketing dapat diukur dengan empat indikator: (1) promosi (iklan online), 

komunitas, pelayanan pelanggan dan website.
36

 Sedangkan menurut Heikkinen, 

indikator pengukuran dari Internet Marketing, yaitu: website dan sosial 

media.
37

 

Dipandang dari sisi Syari‟ah, menurut Hermawan Kertajaya dan 

Muhammad Syakir Sula menyebutkan bahwa terdapat empat indikator dalam 

mengukur kualitas Pemasaran Syari‟ah antara lain
38

 :  

(1) Ketuhanan/Rabbaniyyah : bahwa kegiatan pemasaran yang dilakukan harus 

selalu menginduk kepada syariat Islam (mengutamakan keamanan, jual-beli 

yang halal).  
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(2) Etis/Akhlaqiyyah : mengedepankan akhlak, mengutamakan nilai-nilai moral 

dan etika dalam seluruh kegiatannya. 

(3) Realistis/Al-Waqi’iyyah. Sistem pemasaran yang fleksibel tidak kaku. 

Syariah Marketing bukan berarti harus berpenampilan seperti bangsa Arab, 

melainkan berpenampilan bersih, rapi, dan bersahaja.  

(4) Humanistis/Insaniyyah. Bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar 

derajatnya terangkat, sifat kemanusiaan terjaga dan terpelihara, tanpa 

memerdulikan ras, warna kulit, status sosial, dll. 

Dapat disimpulkan bahwa dimensi Internet Marketing baik secara 

umum dan Syariah dalam penelitian ini yang disesuaikan dengan obyek 

penelitian adalah : 

1) Website Design = Realistis (Al-Waqi’iyyah)  menilai pengalaman pelanggan 

terhadap tampilan website ataupun media lainnya berkaitan dengan navigasi, 

pemrosesan pesanan, personalisasi yang tepat, dan pemilihan produk display.  

2) Fulfillment/Reliability = Humanistis (Al-Insaniyyah)  penilaian pelanggan 

terhadap ketepatan display dan deskripsi produk yang konsumen terima sesuai 

dengan apa yang mereka pesan.  

3) Security/Privacy = Ketuhanan (Rabbaniyyah), penilaian pelanggan terhadap 

keamanan sistem pembayaran dan privasi terhadap informasi pribadi.  

4) Customer Service = Etis (Akhlaqiyyah), penilaian pelanggan terhadap 

pelayanan yang responsif, bermanfaat, cerdas dalam merespon pertanyaan 

konsumen secara cepat dan tepat. 
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e. Internet Marketing dalam Kaidah Islam 

Marketing Syariah adalah sebuah disiplin strategis yang mengarahkan 

proses penciptaan, penawaran, dan perubahan values dari satu inisiator kepada 

stakeholder-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan 

prinsip-prinsip muamalah Islami.  Kertajaya dan Sula memberikan dua tujuan 

utama dari Marketing Syariah atau Pemasaran Syariah, yaitu:
39

 

1) Me-marketing-kan syariah. Dimana perusahaan yang pengelolaannya 

berlandaskan syariah Islam dituntut untuk bisa bekerja dan bersikap 

profesional dalam dunia bisnis agar mampu bersaing dengan perusahaan 

konvensional lainnya. Me-marketing-kan syariah diartikan bahwa syariah 

harus turut dipasarkan guna memperkenalkan produk-produk syariah dalam 

kehidupan masyarakat, sehingga dibutuhkan suatu program pemasaran yang 

komprehensif yang membahas mengenai nilai dari produk-produk syariah 

agar dapat diterima dengan baik, sehingga meningkatkan pemahaman 

masyarakat yang masih memandang rendah terhadap diferensiasi yang 

ditawarkan oleh perusahaan yang berbasis syariah. 

2) Men-syariah-kan Marketing. Dalam pemasaran syariah, marketing atau 

pemasaran yang dilakukan suatu perusahaan haruslah dilandaskan pada 

prinsip-prinsip syariah. Dengan mensyariahkan marketing, sebuah 
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perusahaan tidak akan serta merta menjalankan bisnisnya demi keuntungan 

pribadi saja tetapi juga diniatkan untuk mencari ridho Allah SWT. Sehingga 

perusahaan tersebut dapat menjaga keseimbangan laju bisnisnya dan menjadi 

bisnis yang sustainable (berkelanjutan).  

Ada empat indikator yang terdapat pada pemasaran syariah:
40

 

1) Ketuhanan (rabbaniyyah) 

Salah satu ciri khas pemasaran syariah adalah sifatnya yang religius. Jiwa 

seorang syariah marketer meyakini bahwa hukum-hukum syari‟at yang 

bersifat ketuhanan merupakan hukum yang paling adil, sehingga akan 

mematuhinya dalam setiap aktivitas pemasaran yang dilakukan. Dalam 

setiap langkah, aktivitas dan kegiatan yang dilakukan harus selalu 

menginduk kepada syariat Islam. 

                               

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, 

niscaya Dia akan melihat (balasan)nya.(7) Dan Barangsiapa yang 

mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan 

melihat (balasan)nya pula.(8) (Q.S. Al- Zalzalah: ayat 7-8) 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hukum Allah adalah yang paling adil. Bila 

amalan itu baik maka akan dibalas dengan kebaikan, bila buruk maka akan 

dibalas dengan keburukan. Oleh karenanya marketer syariah dalam 

berbisnis harus berlandaskan pada hukum yang ditetapkan Allah SWT, 

karena Allah SWT senantiasa mengawasi, sehingga ia akan mampu untuk 
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menghindari segala macam perbuatan yang menyebabkan oranglain tertipu 

atas produk-produk yang dijualnya. 

2) Etis (akhlaqiyyah)  

Keistimewaan lain dari syariah marketer adalah mengedepankan masalah 

akhlak dalam seluruh aspek kegiatannya. Pemasaran syariah adalah konsep 

pemasaran yang sangat mengedepankan nilai-nilai moral dan etika tanpa 

peduli dari agama apapun, karena hal ini bersifat universal. 

3) Realistis (al-waqi‟iyyah).  

Pemasaran syariah bukanlah konsep yang eksklusif, fanatis, anti modernitas, 

dan kaku, melainkan konsep pemasaran yang fleksibel. Syariah marketer 

bukanlah berarti para pemasar itu harus berpenampilan ala bangsa Arab dan 

mengharamkan dasi. Namun syariah marketer haruslah tetap berpenampilan 

bersih, rapi, dan bersahaja apapun model atau gaya berpakaian yang 

dikenakan. 

4) Humanistis (insaniyyah).  

Keistimewaan yang lain adalah sifatnya yang humanistis universal. 

Pengertian humanistis adalah bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar 

derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara, serta 

sifat-sifat kehewanannya dapat terkekang dengan panduan syariah. Syariah 

Islam adalah syariah humanistis, diciptakan untuk manusia sesuai dengan 

kapasitasnya tanpa memperdulikan ras, warna kulit, kebangsaan, dan status. 

Sehingga pemasaran syariah bersifat universal. 
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Implementasi atau penerapan dari Pemasaran Syariah adalah sebagai 

berikut:
41

  

1) Berbisnis cara Nabi Muhammad SAW 

Nilai transaksi yang terpenting dalam bisnis adalah al-amanah (kejujuran). Ia 

merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol 

dari orang yang beriman. Bahkan kejujuran merupakan karakteristik dari 

para Nabi. Tanpa kejujuran, kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan 

kehidupan dunia tidak akan berjalan baik. Ada empat hal yang menjadi Key 

Success Factors (KSF) dalam mengelola strategi pemasaran syariah, yaitu: 

a) Shiddiq (benar), jika seorang pengusaha senantiasa berperilaku benar dan 

jujur dalam sepanjang kegiatannya, jika seorang pemasar bersifat shiddiq 

haruslah menjiwai seluruh perilakunya dalam melakukan pemasaran, 

dalam berhubungan dengan pelanggan, dalam bertransaksi dengan 

nasabah, dan dalam membuat perjanjian dengan mitra bisnisnya. 

Sebagaimana yang tercantum dalam Firman-Nya sebagai berikut: 

                   

Artinya : “Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur’an) menurut 

kemauan hawa nafsunya (4). Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu 

yang diwahyukan (kepada)nya (5)”. (Q.S. Najm : 4-5) 
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW senantiasa 

berlaku jujur dan hanya mengatakan perkataan yang benar. Oleh 

karenanya marketer syariah harus senantiasa mengedepankan kejujuran 

dalam segala kegiatan bisnisnya. 

b) Amanah (terpercaya), artinya, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan 

kredibel, juga bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai 

dengan ketentuan. Diantara nilai yang terkait dengan kejujuran. 

Sebagaimana yang tercantum dalam Firman-Nya sebagai berikut: 

                    

Artinya : “Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan 

aku hanyalah pemberi nasehat yang terpercaya bagimu.”(Q.S. 

Al A’raaf : 68) 

 

Ayat tersebut menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersifat amanah, 

dimana segala perkataan dan perbuataannya dapat dipercayai. Seorang 

Muslim harusnya bersikap amanah seperti Nabi Muhammad SAW. 

c) Fathanah (cerdik), dapat diartikan sebagai intelektual, kecerdikan atau 

kebijaksanaan. Pemimpin yang fathanah adalah pemimpin yang 

memahami, mengerti, dan menghayati secara mendalam segala hal yang 

menjadi tugas dan kewajibannya. Allah SWT berfirman dalam QS Al-

Jumu'ah ayat 2: 
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Artinya : “Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang 

Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya 

kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka 

kitab dan Hikmah (As Sunnah). dan Sesungguhnya mereka 

sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.” (QS Al-

Jumu'ah : 2) 

 

Dari firman Allah SWT diatas menyebutkan bahwa  Rasulullah SAW 

merupakan manusia yang cerdas. Rasulullah SAW mampu menjelaskan 

firman-firman Allah SWT kepada kaumnya. Rasulullah SAW juga harus 

mampu berdebat dengan orang-orang kafir dengan cara yang sebaik-

baiknya. Kecerdasan diperlukan oleh seluruh umat manusia agar mampu 

memahami, mengerti, dan menghayati secara mendalam segala hal yang 

menjadi tugas dan kewajibannya. 

d) Tablig (menyampaikan), artinya komunikatif dan argumentatif dengan 

tutur kata yang tepat dan mudah dipahami. Dalam bisnis, haruslah 

menjadi seorang yang mampu menyampaikan keunggulan-keunggulan 

produknya dengan jujur, tidak ada yang disembunyikan dan tidak harus 

berbohong maupun menipu pelanggan. Sebagaimana Allah SWT 

berfirman :  

                                

Artinya : “Supaya Dia mengetahui, bahwa Sesungguhnya Rasul-rasul itu 

telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang 
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(sebenarnya) ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka, dan 

Dia menghitung segala sesuatu satu persatu”.(Q.S. Al Jin 28). 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Segala firman Allah yang ditujukan 

oleh manusia, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang 

disembunyikan atau ditutup-tutupi. Merujuk pada sifat yang dimiliki 

Rasulullah ini bahwa seorang marketer syariah harus senantiasa 

menyampaikan segala hal menyangkut tentang produknya, tidak ada 

kebohongan dan tidak ada yang ditutup-tutupi 

2) Nabi Muhammad SAW sebagai Syariah Marketer.  

Nabi Muhammad sebagai seorang pedagang, memberikan contoh yang 

sangat baik dalam setiap transaksi bisnisnya. Beliau melakukan transaksi-

transaksi secara jujur, adil, dan tidak pernah membuat pelanggannya 

mengeluh apalagi kecewa. Beliau selalu menepati janji dan mengantarkan 

barang dagangannya dengan standar kualitas sesuai dengan permintaan 

pelanggan. Reputasinya sebagai seorang pedagang yang benar dan jujur dan 

juga selalu memperlihatkan rasa tanggung jawab terhadap setiap transaksi 

yang dilakukan. 

3) Nabi Muhammad SAW sebagai pedagang profesional.  

Dalam transaksi bisnisnya, Nabi Muhammad sebagai pedagang profesional 

tidak ada tawar menawar dan pertengkaran antara Nabi Muhammad dengan 

pelanggannya. Segala permasalahan antara Nabi Muhammad dengan 

pelanggannya selalu diselesaikan dengan adil dan jujur, tetapi tetap 
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meletakkan prinsip-prinsip dasar untuk hubungan dagang yang adil dan 

jujur. 

4) Nabi Muhammad SAW menghindari bisnis haram.  

Nabi Muhammad melarang beberapa jenis perdagangan, baik karena 

sistemnya maupun karena ada unsur-unsur yang diharamkan didalamnya., 

sebagaimana yang tercantum dalam Firman Allah berikut ini: 

                           ……… 

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, 

(daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah…” (Q.S. 

Al-Maidah: 3). 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa memperjual-belikan benda-benda yang 

dilarang menurut Al- Qur‟an adalah haram. Al-Qur‟an misalnya, melarang 

mengkonsumsi daging babi, darah, bangkai, dan khamr. 

                        

              

Artinya : “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (1). (yaitu) 

orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain 

mereka minta dipenuhi (2). dan apabila mereka menakar atau 

menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi (3)”(Q.S. Al-

Muthoffifin: 1-3) 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang perbuatan curang 

dalam proses berbisnis. Perbuatan curang yang dimaksud seperti 

mengurangi timbangan, mengandung unsur riba, penipuan, dan sebagainya. 
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5) Nabi Muhammad SAW dengan penghasilan halal 

Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menghapus segala sesuatu yang 

kotor, keji, gagasan-gagasan yang tidak sehat dalam masyarakat, serta 

memperkenalkan gagasan yang baik, murni, halal dan bersih di kalangan 

umat manusia. Al-Qur‟an memerintahkan manusia untuk memakan makanan 

yang halal, mengambil jalan yang halal, suci dan sehat, seperti dalam 

Firman-Nya: 

                           

              

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 

yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh 

yang nyata bagimu”.(Q.S. Al Baqarah : 168) 
 

Ayat diatas menerangkan bahwa Islam menganjurkan manusia untuk 

senantiasa mancari rezeki melalui jalan yang baik, yaitu dengan jalan yang 

halal. Karena Allah mengetahui apa yang manusia kerjakan. 

 

6) Sembilan Etika (akhlak pemasar) 

Ada sembilan etika (akhlak) pemasar, yang akan menjadi prinsip-prinsip 

bagi syariah marketer dalam menjalankan fungsi-sungsi pemasaran, yaitu: 

Memiliki kepribadian spiritual (takwa), Berperilaku baik dan simpatik 

(shidq), Berperilaku adil dalam bisnis (al-„adl), Bersikap melayani dan 

rendah hati (khidmah), Menepati janji dan tidak curang, Jujur dan terpercaya 
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(al-amanah), Tidak suka berburuk sangka (su‟uddan), Tidak suka menjelek-

jelekkan (gibah), Tidak melakukan sogok (risywah). 

 Secara umum, Islam telah sangat jelas memberikan dan membahas 

persoalan etika bisnis yang bisa dijadikan landasan etika dalam melakukan 

pemasaran internet / internet marketing. Landasan  etika tersebut dapat 

dikemukakan bahwa
42

 :  

1) Berbisnis bukan hanya mencari keuntungan tetapi itu harus diniatkan 

kepada Allah SWT 

2) Sikap Jujur  

3) Sikap toleransi antar penjual dan pembeli 

4) Berlaku adil dan melakukan persaingan sesame pebisnis dengan baik 

dan sehat 

Dengan demikian, dalam Islam kegiatan bisnis harus memerhatikan 

nilai-nilai etis agar tidak menyesatkan konsumen. Dalam hal ini pelaku 

bisnis harus bersikap jujur dan adil, tidak hanya mengejar keuntungan 

sepihak, sementara pihak lain menjadi korban karena akibat iklan produk 

yang tidak transparan. 
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2. Brand Awareness 

a. Pengertian Brand Awareness 

Keller menyatakan bahwa Brand Awareness berkaitan dengan 

kekuatan suatu merek didalam benak konsumen yang dapat dijadikan suatu 

gambaran dari kemampuan konsumen untuk mengidentifikasi suatu merek di 

dalam kondisi yang berbeda. Brand Awareness terdiri dari brand recognition 

dan brand recall. Brand recognition adalah kemampuan konsumen untuk 

mengenali dan mengidentifikasi suatu merek ketika konsumen melihat suatu 

petunjuk mengenai merek tersebut. Sedangkan brand recall adalah kemampuan 

konsumen ketika melihat suatu kategori produk, konsumen dapat menyebutkan 

suatu produk dengan tepat.
43

 

Menurut Shimp kesadaran merek adalah terkait dengan kekuatan dari 

merek yang tertanam di memori yang tercermin pada konsumen dengan 

kemampuan untuk recall (mengingat) atau recognition (mengenali) suatu 

merek dalam kondisi yang berbeda.
44

 Pada umunya, kesadaran konsumen yang 

tinggi serta adanya kekuatan merek dapat mengenali dan mengingatnya. Masih 

banyak konsumen yang belum menyadari adanya suatu merek produk karena 

lemahnya kegiatan pemasaran. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan 

upaya untuk menarik konsumen yang lebih banyak. 
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Konsumen akan cenderung membeli merek yang telah mereka kenal, 

karena mereka merasa aman dengan sesuatu yang telah dikenalnya. Kesadaran 

merek merupakan kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat 

kembali bahwa sebuah merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu.
45

  

Kesadaran merek memerlukan jangkauan yang luas yaitu lebih kekontinum. 

Dimana dimulai dari perasaan tidak pasti karena produk dengan merek tertentu 

telah dikenal sebelumnya sampai akhirnya muncul keyakinan bahwa merek 

tersebut merupakan satu-satunya merek dalam suatu kategori produk. 

Richard, Percy dan Pervan juga mengungkapkan bahwa Brand 

Awareness terdiri dari brand recognition dan brand recall, keduanya 

merupakan 2 bagian yang berbeda dari Brand Awareness, namun tidak dapat 

dipisahkan, dimana berdasarkan dari tujuan komunikasi, bentuk perbedaan 

antar keduanya terdapat pada fase komunikasi yang mempengaruhi konsumen, 

yaitu brand recognition berada pada fase ketika konsumen akan melakukan 

pembelian sedangkan brand recall berada pada fase ketika konsumen memilih 

merek mana yang lebih diprioritaskan.
46

 

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas bahwa Brand 

Awareness merupakan tujuan umum komunikasi pemasaran yang tinggi 

diharapkan kapanpun kebutuhan kategori muncul, brand tersebut akan 
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dimunculkan kembali dari ingatan yang selanjutnya dijadikan pertimbangan 

berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. Brand Awareness 

menunjukkan pengetahuan konsumen terhadap eksistensi suatu brand. 

b. Peran Brand Awarness 

Peranan dari Brand Awarness dalam keseluruhan proses brand equity 

bergantung dari sejauh mana tingkatan kesadaran yang dicapai oleh suatu 

merek. Tingkatan kesadaran merek secara berututan dapat digambarkan sebagai 

suatu piramida seperti dibawah ini:
47

 

 

Gambar 2.1. Piramida Brand Awarness 

Penjelasan dari piramida Brand Awarness adalah sebagai berikut: 

1) Unware of Brand (tidak menyadari merek). Merupakan tingkat yang paling 

rendah dalam piramida kesdaran merek, dimana konsumen tidak menyadari 

akan adanya suatu merek. 
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2) Brand Recognition (pengenalan merek). Tingkat minimal dari kesadaran 

merek. Pada tingkat ini konsumen membutuhkan bantuan dalam mengingat 

suatu brand. 

3) Brand Recall (pengingatan kembali terhadap merek). Pengingatan kembali 

terhadap merek didasarkan pada permintaan seseorang untuk menyebutkan 

merek tertentu dalam suatu kelas produk. Hal ini diistilahkan dengan 

pengingatan kembali tanpa bantuan, karena berbeda dari tugas pengenalan, 

responden tidak perlu dibantu untuk memunculkan merek tersebut. 

4) Top of Mind (puncak pikiran). Apabila seorang ditanya secara langsung 

tanpa diberi bantuan pengingatan dan ia dapat menyebutkan satu nama 

merek, maka merek yang paling banyak disebutkan pertama kali merupakan 

puncak pikiran.  

Upaya meraih kesadaran merek, baik dalam tingkat pengenalan 

maupun pengingatan kembali, melibatkan dua kegiatan, yaitu: berusaha 

memperoleh identitas merek dan berusaha mengaitkannya dengan kelas produk 

tertentu. Pada umumnya konsumen yang sudah lebih dulu mengenal merek 

dalam suatu produk lebih akan bertindak sebagai top of mind, hanya tinggal 

mempertimbangan jenis produk yang dibutuhkan. Berbeda jika konsumen telah 

memiliki produk dengan merek yang belum populer, cenderung akan lebih 

membutuhkan rekomendasi atau pengingatan kembali. Oleh karena itu 

perusahaan harus lebih optimal dalam melakukan komunikasi pemasaran, 



44 
 

sehingga merek produk akan tersampaikan kepada konsumen sehingga dapat 

melekat dalam memori konsumen.  

c. Nilai-nilai Brand Awareness 

Peran kesadaran merek terhadap ekuitas merek dapat dipahami dengan 

membahas bagaimana kesadaran merek menciptakan suatu nilai : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Nilai-Nilai Kesadaran Merek 

Penjelasan dari keempat nilai tersebut adalah sebagai berikut:
48

 

1) Jangkar tempat bertautan berbagai asosiasi. Suatu produk atau layanan baru 

sudah pasti di arahkan untuk mendapatkan pengenalan. Jarang sekali suatu 

keputusan pembeli terjadi tanpa pengenalan. Pengetahuan mengenai 

berbagai bagian dan manfaat dari produk sangat sulit tanpa terlebih dahulu 

mendapatkan pengakuan. Pengakuan merek adalah langkah pertama dalam 

tugas komunikasi. Sebuah merek biasanya akan dikomunikasikan dengan 

atribut-atribut asosianya.  
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2) Keakraban atau rasa suka. Pengakuan produk akan memberikan suatu kesan 

akrab dan konsumen menyukai sesuatu yang akrab. Terdapat hubungan 

positif antara jumlah penampakan dan rasa suka, baik penampakan dalam 

bentuk abstraksi, gambar, nama, musik dan lainnya. Pengulangan 

penampakan bisa mempengaruhi rasa suka bahkan jika tingkat pengenalan 

tidak terpengaruh. 

3) Tanda mengenai substansi/komitmen. Kesadaran merek bisa menjadi suatu 

signal dari kehadiran, komitmen, dan subtansi dari sebuah merek produk. 

Jika sebuah merek dikenali, pasti ada sebabnya seperti perusahaan sudah 

mengiklankan secara luas, perusahaan telah mengeluti bisnis tersebut dalam 

waktu lama dan perusahaan memiliki jangkauan yang luas dan merek 

tersebut berhasil. 

4) Mempertimbangkan merek. Langkah awal dalam proses pembelian adalah 

menyeleksi sekumpulan merek untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu, 

pengingatan kembali merek (brand recall) menjadi penting. Pada umumnya, 

jika sebuah merek tidak mencapai pengingatan kembali maka merek tersebut  

tidak akan termasuk dalam proses pertimbangan pembeli. tetapi pelanggan 

juga akan mengingat-ingat merek yang sangat tidak disukai.  

Pada dasarnya dalam meraih kesadaran merek baik tingkat pengenalan 

maupun pengingatan kembali melibatkan dua tugas yaitu mendapatkan identitas 

merek dan mengaitkannya pada sutau kelas produk tertentu. Suatu pesan 
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kesadaran merek hendaknya memberi suatu alasan kepada konsumen untuk 

menentukan merek yang paling disukai dari beberapa pilihan merek lainnya.  

d. Indikator/Dimensi Brand Awareness 

Tingkat kesadaran merek dapat diukur dengan meminta konsumen 

menyebutkan nama brand yang mana yang dianggap akrab oleh konsumen. 

Apakah pengingatan ulang atau kesadaran merek sudah mulai memadai 

tergantung pada di mana dan kapan suatu keputusan pembelian dilakukan. 

Strategi kesadaran merek yang tepat tergantung pada seberapa terkenal brand 

tersebut. Kadang kala tujuan promosi adalah untuk memelihara tingkat 

kesadaran merek yang sudah tinggi. Ada dua aspek utama yang membangun 

Brand Awareness, yaitu:
49

 

1) Brand Recognition: Adalah kemampuan konsumen untuk mengenali brand 

secara utuh ketika melihat brand tersebut. Meningkatkan brand recognition 

maka nama merek haruslah berbeda, khusus dan tidak biasa. 

2) Brand Recall: Adalah kemampuan konsumen untuk mengingat sebuah 

merek ketika diajukan sebuah kategori produk atau jasa. Kemampuan 

konsumen untuk mengingat kembali merek dari memorinya dengan 

menggunakan kategori sebuah produk sebagai petunjuknya. Brand recall 

ini sangat bermanfaat ketika konsumen membuat keputusan pembelian jauh 

sebelum konsumen tiba di tempat membeli produk tersebut.  
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Pendapat diatas diperkuat dengan pernyataan bahwa kesadaran merek 

itu sendiri adalah kemampuan dari seseorang yang merupakan calon pembeli 

(potential buyer) untuk mengenali (recognize) atau menyebutkan kembali 

(recall) suatu merek merupakan bagian dari suatu kategori produk.
50

 Brand 

recognition dibentuk dengan cara menciptakan pengalaman yang berulang-

ulang secara terus menerus, misalnya iklan, baik iklan di televisi ataupun di 

media cetak dan digital, berbagai kegiatan promosi, sponsorship, dan publisitas. 

Jadi semakin sering konsumen terpapar misalkan melihat, mendengar, 

merasakan, memikirkan suatu merek  maka kesadaran konsumen tersebut akan 

suatu merek akan semakin bertambah kuat. Namun demikian, tidak mudah 

untuk membangun brand recall, karena memerlukan pembentukan asosiasi 

merek yang kuat dalam ingatan konsumen. Slogan, jingle iklan yang kreatif, 

dan elemen merek lainnya, seperti logo, simbol, kemasan juga dapat membantu 

brand recall. 

Sama halnya menurut Soehadi dalam mengevaluasi seberapa jauh 

konsumen awareness terhadap sebuah merek, menyarankan penggunaan empat 

indikator antara lain:
51

 

1) Recall, yaitu seberapa jauh konsumen dapat mengingat ketika ditanya merek 

apa saja yang mereka ingat. Meningkatkan recall, maka perlu nama merek 
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yang sederhana dan mudah diucapkan, kemudahan untuk diucapkan guna 

meningkatkan pengulangan secara lisan dalam rangka membangun daya 

ingat yang kuat . 

2) Recognition, yaitu seberapa jauh konsumen dapat mengenali merek tersebut 

termasuk dalam satu kategori tertentu. Meningkatkan recognition maka 

merek haruslah berbeda, khusus dan tidak biasa. 

3) Purchase, yaitu seberapa jauh konsumen akan memasukkan suatu merek ke 

dalam alternatif pilihan ketika mereka akan membeli produk atau layanan.  

4) Consumption, yaitu seberapa jauh konsumen masih mengingat suatu merek 

ketika mereka sedang menggunakan produk atau layanan pesaing. 

Awareness dikatakan tinggi jika konsumen dapat mengingat merek dengan 

baik. 

Dapat disimpulkan bahwa terdapat empat indikator yang dapat 

digunakan untuk mengetahui seberapa jauh konsumen awareness terhadap 

sebuah brand antara lain 1) Recall yaitu seberapa jauh konsumen dapat 

mengingat ketika ditanya merek apa saja yang diingatkan. 2) Recognition yaitu 

seberapa jauh konsumen dapat mengenali merek tersebut termasuk dalam 

kategori tertentu. 3) Purchase yaitu seberapa jauh konsumen akan memasukkan 

suatu merek kedalam alternatif pilihan ketika akan membeli produk/layanan. 4) 

Consumption yaitu seberapa jauh konsumen masih mengingat suatu merek 

ketika sedang menggunakan produk/layanan pesaing. 
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e. Brand Awareness dalam Kaidan Islam 

Merek adalah produk yang mampu memberikan dimensi tambahan 

yang secara unik membedakannya dari produk-produk lain yang dirancang 

untuk memuaskan kebutuhan serupa.  

Sebuah merek dikatakan sukses apabila pembeli atau pemakainya 

mempersepsikan adanya nilai tambah relevan, unik, dan berkesinambungan 

yang memenuhi kebutuhannya. Merek sukses selalu merupakan pemimpin 

dalam segmen pasar yang dilayaninya, untuk itu apabila pihak manajemen tidak 

berinvestasi ulang untuk meningkatkan kualitas layanan dan citra merek, maka 

merek bersangkutan akan berkurang kekuatannya atau bahkan punah. 

Chairiawaty menjelaskan etika Islam memberikan rambu-rambu dalam  

menyampaikan pesan-pesan dalam branding atau iklan sebagai berikut:
52

 

1) Ikhlas (Keikhlasan) 

Penyampaian pesan melalui iklan dalam islam merupakan bagian dari amal 

shaleh dan ibadah, maka dari itu harus diperhatikan keikhlasan niat dan 

ketulusan motivasi. Sebagaiman Rasulullah bersabda : 

 َوْجُهُه ِبِه َواْبُتِغَي َخاِلًصا َلُه َكاَّن َما ِإاَل اْلَعَمَل ِمَن َيْقَبُل اَل الّلَه ِإَّن

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak akan menerima dari semua jenis 

amalan kecuali yang murni (ikhlas) untuk-Nya dan untuk mencari wajah-

Nya”. (HR Nasa-i, No. 3140) 
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Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk harus 

memurnikan niatnya semata-mata mencari ridhaNya, tidak dengan niat 

untuk mengumpulkan harta, meraih jabatan, mencari suara, atau tujuan 

dunia lainnya.  

2) Tha’ah (Ketaatan) 

Branding yang digunakan harus senantiasa mengikuti aturan yang berlaku 

atau arahan perusahaan yang berkenaan dengan kampanye sebagai bentuk 

ketaatan kepada ulil amri.  

                     

                             

           

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu 

berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-

benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Q.S.  An-nisa : 

59) 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk 

senantiasa taat kepada Allah SWT, Rasulullah SAW dan Ulil Amri agar 

selalu mengikuti aturan yang berlaku. 

3) Uswah  (Keteladanan) 

Menampilkan dan menyampaikan kegiatan perusahaan tentang suatu merek 

harus dengan cara dan keteladan yang baik yaitu dengan mengedepankan 
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keunggulan dari produk atau layanan yang dimiliki tanpa melakukan ejekan 

dan menjelekan produk dari perusahaan lain. Allah SWT berfirman: 

                      

                     

                       

       

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang 

laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang 

ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula 

sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh 

Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela 

dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang 

mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) 

yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, 

Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”. (Q.S Al-Hujarat 

Ayat 10). 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam menganjurkan manusia untuk 

melakukan branding dengan keteladan yang baik, Islam melarang manusia 

untuk mencela atau menjelek-jelekan orang lain. Terkait dengan branding 

bahwa marketer syariah dalam kegiatan pemasaran harus terfokus dengan 

keunggulan produknya tidak boleh mengaitkan dengan kelemahan atau 

kekurangan dari produk lain atau berusaha mengambil hati konsumen 

dengan menjelek-jelakan produk lain. 
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4) Siddiq (Kejujuran) 

Kejujuran merupakan kunci utama untuk mewujudkan kesuksesan dalam 

pemasaran. Oleh karena itu mengobral janji tanpa adanya realisasi masuk 

dalam kegiatan kebohongan dan berbohong merupakan salah satu dari  

kegiatan yang memiliki hukum dosa besar. Allah SWT berfirman : 

                       

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah 

dan Katakanlah Perkataan yang benar”(Q.S.Al-Ahzab : 70) 
 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam menganjurkan untuk mengungkapkan 

kata-kata yang benar dan tegas, jujur, tidak mengakali, dan tidak berbohong. 

Dalam hal ini kejujuran adalah kunci keberhasilan suatu bisnis. 

5) Ukhuwah  (Persaudaraan) 

Branding bukanlah arena tempat untuk memuaskan hawa nafsu dan 

perselisihan. Perkataan yang diucapkan, harus mencerminkan persaudaraan. 

Firman Allah dalam Al-Qur‟an Surat Al-Hujarat Ayat 10: 

                          

Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu 

damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu 

dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat (Q.S 

Al-Hujarat Ayat 10).  

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia adalah bersaudara, perkataan dan 

simbol yang digunakan dalam melakukan branding harus menghindari 

prasangka buruk dengan melontarkan tuduhan yang tidak beralasan yang 
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akan menggangu dan menimbulkan ketegangan sehingga merusak 

persaudaraan. 

6) Tarbawy (Edukatif) 

Branding merupakan sarana pendidikan yang harus menjunjung tinggi nilai-

nilai moral dan kesatuan, disamping sebagai sarana dakwah yang memiliki 

makna mengajak menuju arah kebaikan. Rasulullah SAW bersabda: 

 

 َفاِعِّلِه َأْجِر ِمْثُل َفَّلُه َخْيٍر َعَّلى َدَّل َمْن
Artinya : “Barangsiapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan 

mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya.” 

(HR. Muslim no. 1893). 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam menjanjikan pahala bagi umatnya 

yang menyampaikan kebaikan, pahala yang diperoleh sama seperi orang 

yang mengerjakan kebaikan yang disyiarkannya. Oleh karena itu branding 

harus berisi tentang ajakan menuju kebaikan agar marketer muslim dapat 

memperoleh pahala dan ridho Allah SWT. 

7) Tawadlu (Rendah Hati) 

Akhlak Islam mengharuskan agar suatu golongan berperilaku rendah hati 

tidak menganggap golongan itu yang paling benar, juga tidak mudah 

menuduh kalangan lain melakukan suatu kesesatan. Q.S An Najm 32 : 

                 

 

Artinya,: “Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang 

paling mengetahui orang yang bertaqwa”(Q.S An Najm 32) 
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Ayat diatas menjelaskan bahwa menyampaikan keunggulan diri atau 

golongan boleh saja, tetapi tidak mengaitkannya dengan kekurangan 

orang/golongan lain. 

Selain harus memiliki karakter-karakter yang mengandung kaidah-

kaidah Islami dalam cara penyampaian, dalam etika Islam untuk branding 

dalam hal ini iklan juga harus melandasi penggunaan kata-kata atau simbol-

simbol yang digunakan sesuai dengan aturan Islam. Dalam Al-Qur‟an Surat 

Al-Isra Ayat 28, Allah memerintahkan agar orang beriman menggunakan 

perkataan yang baik. 

                              

Artinya: Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari 

Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka 

ucapan yang pantas.(Q.S Al-Isra Ayat 28) 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam menganjurkan penggunaan ucapan 

yang pantas, dalam halnya branding ayat ini mengajurkan agar slogan, symbol-

simbol yang digunakan menggunakan kata-kata yang pantas, secara 

proporsional, yang mudah dicerna oleh pihak lain, dan tidak menimbulkan 

interpretasi yang bermacam-macam. 

3. Perilaku Konsumen 

a. Pengertian Perilaku Konsumen 

Menganalisa perilaku konsumen berarti memahami sebagian kebiasaan 

dari kehidupan manusia. Setiap masyarakat selalu mengembangkan suatu 
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sistem dalam memproduksi dan menyalurkan barang-barang dan jasa. Menurut 

Sangadji dan Sopiah mendefinisikan perilaku konsumen atau consumer 

behavior adalah studi proses yang terlibat ketika individu atau kelompok 

memilih, membeli, menggunakan, atau mengatur produk, jasa, ide atau 

pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan.
53

  

Hasan mengemukakan bahwa perilaku konsumen merupakan respon 

psikologis yang kompleks yang muncul dalam bentuk perilaku atau tindakan 

yang khas secara perseorangan yang langsung terlibat dalam usaha 

memperoleh, dan menggunakan produk, serta menentukan proses pengambilan 

keputusan dalam melakukan pembelian produk, termasuk dalam melakukan 

pembelian ulang.
54

 Tindakan yang dilakukan konsumen guna mencapai dan 

memenuhi kebutuhannya baik untuk menggunakan, mengkonsumsi, maupun 

menghabiskan barang dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului 

dan yang menyusul. 

Berdasarkan pengertian perilaku konsumen dari beberapa ahli maka 

peneliti sampai pada pemahaman bahwa, perilaku konsumen adalah suatu 

pengambilan keputusan seseorang untuk melakukan pembelian dan 

menggunakan barang atau jasa dengan melakukan tindakan yang secara 
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langsung terlibat untuk memperoleh barang atau jasa tersebut yang diharapkan 

dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. 

b. Karakteristik Perilaku Konsumen 

Menurut Peter dan Olson mengemukakan bahwa ada tiga karakteristik 

dari perilaku konsumen:
55

 

1) Consumer Behavior Is Dynamic. Perilaku konsumen disebut dinamis karena 

pemikiran, perasaan dan perilaku konsumen secara individu atau kelompok 

sosial dari konsumen secara luas dan secara konstan mengalami perubahan. 

Hal ini dapat melibatkan kreasi dari produk baru dengan versi yang baru, 

merek baru dan bahkan strategi yang baru. 

2) Consumer Behavior Involves Interaction. Perilaku konsumen melibatkan 

interaksi. Selama konsumen berpikir, merasakan dan bertindak di 

lingkungan. Pemasar harus mengerti produk apa, merek apa yang dimaksud 

oleh konsumen, apa yang harus dilakukan oleh konsumen untuk melakukan 

pembelian dan menggunakan atau mengkonsumsinya dan apa yang 

mempengaruhi konsumen untuk berbelanja, membeli dan mengkonsumsi. 

3) Consumer Behavior Involves Exchange. Banyak dari konsumen yang 

memberikan uang atau yang lainnya untuk mendapatkan suatu produk atau 

jasa dan itu merupakan pertukaran antara pembeli dan penjual produk atau 

                                                             
55

 Jerry C. Olson dan Peter J. Paul. Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran. Edisi 

Kesembilan. Diterjemahkan oleh: Diah Tantri Dwiandani. (Penerbit Salemba Empat, Jakarta. 2013), 

hlm. 5 



57 
 

jasa. Tujuannya untuk membantu membuat pertukaran, menyusun dan 

mengimplementasikan strategi pemasaran. 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen dalam melakukan pembelian sangat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor. Terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen dalam pembelian suatu produk. Faktor-faktor ini memberi pengaruh 

yang cukup signifikan terhadap konsumen dalam memilih produk. Menurut 

Kotler dan Keller faktor-faktor ini terdiri dari faktor budaya (cultural factor), 

faktor sosial (social factor), dan faktor pribadi (personal factor).
56

 

1) Cultural Factor (Faktor Budaya) 

a) Culture (Budaya). Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku 

yang paling mendasar. Karena budaya merupakan suatu tatanan 

kehidupan manusia yang menjadi dasar segala aktivitas yang dilakukan. 

Oleh karena itu seorang pemasar harus benar-benar memperhatikan nilai-

nilai budaya di setiap negara untuk memahami bagaimana cara terbaik 

untuk memasarkan produk mereka yang sudah ada dan mencari peluang 

untuk produk baru. 

b) Subcultures (Sub-Budaya). Sub-budaya merupakan bagian kecil dari 

budaya dan cirinya dapat terdiri dari kebangsaan, agama, kelompok, ras 

dan daerah georgrafis. Banyak sub-budaya yang membentuk segmen 

pasar penting dan pemasar sering merancang produk dan program 
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pemasar yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, sehingga akan 

dengan mudah diterima oleh pasar. 

c)  Social Classes (Kelas Sosial). Kelas sosial merupakan pembagian 

masyarakat yang yang relatif homogen dan permanen, tersusun secara 

hirarkis dan anggotanya menganut nilai, minat dan perilaku yang sama. 

2) Sosial factor (Faktor Sosial). Faktor Sosial yang mempengaruhi perilaku 

pembelian, seperti: 

a) Reference Group (Kelompok Referensi). Kelompok referensi seseorang 

adalah semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung atau tidak 

langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. 

b) Family (Keluarga). Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang 

paling penting dalam masyarakat dan anggota keluarga 

merepresentasikan kelompok acuan utama yang paling berpengaruh. Ada 

dua keluarga dalam kehidupan pembeli, yaitu: keluarga orientasi yang 

terdiri dari orang tua dan saudara kandung, dan keluarga prokreasi yaitu 

terdiri dari pasangan dan anak. 

c) Roles and Status (Peran Sosial dan Status). Berpartisipasi dalam banyak 

kelompok, seperti halnya klub, dan organisasi. Kelompok sering menjadi 

sumber informasi penting dalam membantu mendefinikasikan norma 

perilaku. Kita dapat mendefinisikan posisi seseorang dalam setiap 

kelompok dimana dia menjadi anggota bedasarkan peran dan statusnya. 
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3) Personal factor (Faktor Pribadi). Faktor pribadi juga dipengaruhi oleh 

karakteristik pribadi. Faktor pribadi meliputi usia dan tahap dalam siklus 

hidup pembeli, pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep 

diri, serta gaya hidup dan nilai. 

d. Arahan Islam tentang Perilaku Konsumen 

Islam memberikan rambu-rambu berupa arahan-arahan positif dalam 

berkonsumsi. Terdapat beberapa batasan, yaitu : 

1) Batasan pada cara dan sifat 

Pembatasan dalam cara dan sifat, seorang muslim haruslah mengetahui 

segala sesuatu yang dilarang oleh Islam. Mengkonsumsi produk-produk 

yang jelas keharamannya harus dihindari, seperti minum khamr dan makan 

daging babi. Seorang muslim harus senantiasa mengkonsumsi sesuatu yang 

membawa manfaat dan maslahat sehingga jauh dari kesia-siaan.
57

 

                         ……      

Artinya :  “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, 

(daging hewan) yang disembelih atas nama selain 

Allah…….”(Q.S. Al-Maidah : 3) 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT telah memberi batasan pada 

umatnya dalam berkonsumsi. Islam memberi batasan pada cara dan sifat 

dimana manusia dilarang untuk mengonsumsi produk-produk yang sudah 

jelas keharamannya karena akan menimbulkan mudharat dalam dirinya. 
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2) Batasan pada kuantitas dan ukuran 

Pembatasan dalam hal kuantitas dan ukuran konsumsi dimana Islam 

umatnya berlaku kikir yaitu menahan-nahan harta yang dikaruniakan Allah 

SWT kepada mereka, namun Allah juga tidak menghendaki umatnya 

membelanjakan harta mereka secara berlebihan diluar kewajaran dalam 

perilaku konsumsi, Islam menekankan kewajaran dari segi jumlah, yakni 

sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Dan tidak membelanjakan 

harta diluar kemampuan atau berlaku boros.
58

 

Hal ini dijelaskan dalam Q.S. Al-Israa‟ : 27 

                             

 
Artinya :Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara 

syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.( 

Q.S Al-Israa’ : 27) 

 

Dengan jelas bahwa Islam melarang keras perilaku pemborosan, karena 

manusia yang boros adalah saudara syaitan. 

Dengan demikian, perilaku konsumsi sesuai arahan diatas menjadi 

terasa urgensinya pada kehidupan saat ini. Krisis ekonomi saat ini yang belum 

reda bertemu dengan harga-harga yang melambung tinggi, menuntut kita untuk 

selektif dalam berbelanja. Islam melarang umatnya mengkonsumsi segala 

sesuatunya secara berlebihan apalagi diluar batas kemampuannya. 
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4. Keputusan Pembelian 

a. Pengertian Keputusan Pembelian 

Pengambilan keputusan konsumen untuk melakukan pembelian suatu 

produk atau jasa diawali oleh adanya kesadaran atas pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan. Proses pengambilan keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh 

perilaku konsumen. Proses tersebut sebenarnya merupakan proses pemecahan 

masalah dalam rangka memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen. 

Menurut Sangadji dan Sopiah perilaku pembelian adalah proses keputusan dan 

tindakan orang-orang yang terlibat dalam pembelian dan penggunaan produk.
59

 

Tingkat upaya pengambilan keputusan konsumen dalam membuat 

keputusan pembelian suatu merek dipengaruhi oleh faktor lingkungan, di 

samping tanggapan kognitif (pengetahuan) dan efektif yang diaktifkan selama 

proses pengambilan keputusan. Terdapat tiga aspek pengetahuan dan efektif 

yang diaktifkan yang memiliki dampak langsung pada pemecahan masalah 

diantaranya tujuan konsumen, pengetahuan konsumen tentang alternatif pilihan 

dan tingkat keterlibatan mereka. Menurut Setiadi keputusan pembelian 

konsumen adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan 

untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu 

diantaranya.
60
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Menurut Schiffman dan Kanuk keputusan pembelian adalah pemilihan 

dari dua atau lebih alternatif pilihan keputusan pembelian, artinya bahwa 

seseorang dapat membuat keputusan, harus tersedia beberapa alternatif pilihan. 

Keputusan untuk membeli dapat mengarah pada bagaimana proses dalam 

pengambilan keputusan tersebut itu dilakukan. Keputusan pembelian konsumen 

dipengaruhi oleh perilaku konsumen. 
61

 

Kotler dan Keller mengungkapkan bahwa keputusan pembelian 

merupakan proses dimana konsumen melewati lima tahapan seperti pengenalan 

produk, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan pasca 

pembelian yang dimulai jauh sebelum pembelian aktual dilakukan dan memiliki 

dampak yang lama setelah itu.
62

 

Dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian adalah proses seleksi 

terhadap dua pilihan atau lebih untuk membeli atau menyukai, yang 

dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap dan kepercayaan dalam interprestasi 

informasi baru di lingkungan. Pengambilan keputusan konsumen untuk 

melakukan pembelian suatu produk atau jasa diawali oleh adanya kesadaran 

atas pemenuhan kebutuhan dan keinginan. 

b. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian dari pembeli sangat dipengaruhi oleh faktor 

kebudayaan, sosial, pribadi dan psikologi dari pembeli. Sebagian besar adalah 
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faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pemasar, tetapi harus benar-

benar diperhitungkan. Karenanya kita akan membahas pengaruh tiap faktor 

terhadap perilaku pembelian.
63

 

1) Faktor Budaya 

Faktor budaya yang mempunyai pengaruh paling luas dan mendalam 

terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami pesan yang 

dimainkan oleh budaya, subbudaya, dan kelas sosial pembeli. 

a) Budaya.  

Kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar dari 

keinginan dan perilaku seseorang. Bila makhluk-makhluk lainnya 

bertindak berdasarkan naluri, maka perilaku manusia umumnya 

dipelajari. Seorang anak yang sedang tumbuh mendapatkan 

seperangkat nilai, persepsi, preferensi dan perilaku melalui suatu 

proses sosialisasi yang melibatkan keluarga dan lembaga-lembaga 

sosial penting lainnya. Pemasaran selalu berusaha menemukan 

perubahan budaya untuk menemukan produk baru yang mungkin 

diinginkan orang. Contohnya, pergeseran budaya terhadap kesehatan 

dan kebugaran yang semakin besar telah menciptakan industri raksasa 

untuk jasa kesehatan dan kebugaran, peralatan dan pakaian olahraga, 

makanan yang lebih alami, dan beragam diet. Perubahan menuju 
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informalitas telah menghasilkan lebih banyak permintaan atas pakaian 

santai (casual) dan perabot yang lebih sederhana. 

b) Subbudaya.  

Masing-masing budaya mengandung subbudaya yang lebih kecil, 

atau kelompok orang yang berbagi sistem nilai berdasarkan 

pengalaman hidup dan situasi yang umum. Subbudaya meliputi 

kebangsaan, agama, kelompok ras dan daerah geografis. 

c) Kelas Sosial.  

Kelas sosial adalah pembagian yang relatif dan berjenjang dalam 

masyarakat dimana anggotanya bebagi nilai, minat dan perilaku yang 

sama. 

2) Faktor Sosial  

Perilaku seorang konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor 

sosial seperti kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status sosial. 

a) Kelompok Referensi.  

 Kelompok referensi dalam perilaku pembelian konsumen dapat 

diartikan sebagai kelompok yang dapat memberikan pengaruh secara 

langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. 

Beberapa diantaranya adalah kelompok-kelompok primer, seperti 

teman, tetangga dan teman sejawad yang berinteraksi langsung dan 

terus menerus dalam keadaan yang informal. Tidak hanya kelompok 

primer, kelompok sekunder, yang cenderung lebih resmi dan yang 
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mana interaksi yang terjadi kurang berkesinambungan dapat disebut 

sebagai kelompok referensi. 

b) Keluarga.  

 Anggota keluarga bisa sangat memengaruhi perilaku pembelian. 

Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting 

dalam masyarakat, dan telah diteliti secara ekstensif. Pemasar tertarik 

pada peran dan pengaruh suami, istri, serta anak-anak dalam 

pembelian barang dan jasa yang berbeda. 

c) Peran dan Status.  

 Seseorang memiliki beberapa kelompok seperti keluarga, 

perkumpulan-perkumpulan, dan organisasi. Sebuah peran terdiri dari 

aktivitas yang diharapkan pada seseorang untuk dilakukan sesuai 

dengan orang-orang disekitarnya. Tiap peran membawa sebuah status 

yang merefleksikan penghargaan umum yang diberikan oleh 

masyarakat. 

3) Faktor Pribadi 

 Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik 

pribadi, yaitu umur dan tahapan dalam siklus hidup, pekerjaan, keadaan 

ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. 

a) Umur dan tahapan dalam siklus hidup.  

Orang-orang merubah barang dan jasa yang dibeli seiring dengan 

siklus kehidupannya. Rasa makanan, baju-baju, perabot, dan rekreasi 
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seringkali berhubungan dengan umur. Orang-orang dewasa biasanya 

mengalami perubahan atau transformasi tertentu pada saat mereka 

menjalani hidupnya. 

b) Pekerjaan.  

Para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok-kelompok 

pekerja untuk memiliki minat diatas rata-rata terhadap produk dan jasa 

tertentu. Pekerjaan seseorang memengaruhi barang dan jasa yang 

dibeli. 

c) Keadaan Ekonomi.  

Keadaan ekonomi seseorang akan memengaruhi pilihan produk, 

contohnya brand rolex diposisikan untuk konsumen kelas atas, 

sedangkan brand timex dimaksudkan untuk konsumen menengah. 

Situasi ekonomi seseorang amat sangat memengaruhi pemilihan 

produk dan keputusan pembelian suatu produk tertentu. 

d) Gaya Hidup.  

Gaya hidup seseorang adalah pola hidup yang diekspresikan 

dalam aktivitas, ketertarikan, dan opini seseorang. Orang-orang yang 

datang dari kebudayaan, kelas sosial, dan pekerjaan yang sama 

mungkin saja mempunyai gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup juga 

mencerminkan sesuatu dibalik kelas sosial seseorang. 
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e) Kepribadian dan Konsep Pribadi.  

Kepribadian adalah karakteristik psikologis yang berbeda dari 

setiap orang yang memandang responnya terhadap lingkungan yang 

relatif konsisten.Kepribadian dapat menjadi suatu variable yang sangat 

berguna dalam menganalisa perilaku konsumen, bila jenis-jenis 

kepribadian dapat diklasifikasikan dan memiliki korelasi yang kuat 

antara jenis-jenis kepribadian tersebut dengan berbagai pilihan produk 

atau merek. 

4) Faktor Psikologis 

Selanjutnya pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat 

faktor psikologi utama yaitu : motivasi, persepsi, pembelajaran, serta 

keyakinan dan sikap. 

a) Motivasi.  

Maslow menjelaskan seseorang dikendalikan oleh suatu 

kebutuhan tertentu pada waktu tertentu. Menurutnya, kebutuhan 

manusia tersusun secara berjenjang, mulai dari yang paling mendesak 

sampai yang paling tidak mendesak. Pertama-tama orang akan 

memuaskan kebutuhan yang paling penting dulu, baru memenuhi 

kebutuhan berikutnya. 

b) Persepsi.  

Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur, dan 

menafsirkan informasi untuk membentuk sebuah gambaran dan 
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pemahaman tentang lingkungan. Orang dapat membentuk berbagai 

macam persepsi yang berbeda dari rangsangan yang sama. 

c) Pembelajaran.  

Pembelajaran adalah suatu proses yang selalu berkembang dan 

berubah sebagai hasil dari informasi terbaru yang diterima atau dari 

pengalaman sesungguhnya. Baik informasi terbaru maupun 

pengalaman pribadi bertindak sebagai feedback bagi individu dan 

menyediakan dasar bagi perilaku masa depan dalam situasi yang sama. 

d) Keyakinan dan Sikap.  

Keyakinan adalah pemikiran deskriptif bahwa seseorang 

mempercayai sesuatu. Keyakinan dapat didasarkan pada pengetahuan  

asli, opini, dan iman. Sedangkan sikap adalah evaluasi, perasaan suka 

atau tidak suka, dan kecenderungan yang relatif konsisten dari 

seseorang pada sebuah obyek atau ide. Sikap menempatkan orang 

kedalam suatu kerangka pikiran untuk menyukai atau tidak menyukai 

sesuatu, untuk bergerak menuju atau meninggalkan sesuatu. 

c. Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 

Proses keputusan pembelian merupakan bagian dari perilaku 

konsumen. Terdapat beberapa tahap yang dilakukan konsumen dalam 

melakukan proses keputusan pembelian. Tahap – tahap tersebut yang akan 

menghasilkan suatu keputusan untuk membeli atau tidak. Setelah membeli 

produk konsumen akan merasa puas atau tidak puas terhadap produk yang 
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dibelinya. Jika konsumen merasa puas maka mereka akan melakukan 

pembelian ulang, sedangkan apabila konsumen merasa tidak puas maka akan 

beralih ke merek lain. Kotler dan Keller menyatakan bahwa proses keputusan 

pembelian terdiri dari lima tahap sebagai berikut:
64

 

 

 

 

Gambar 2.3 Lima - Tahap Model Proses Pembelian Konsumen 

 

Tujuan pemasar adalah memahami perilaku pembeli pada tiap-tiap 

tahap dan pengaruh apa yang bekerja dalam tahap-tahap tersebut. Pendirian 

orang lain, faktor situasi tidak diantisipasi, dan risiko yang dirasakan dapat 

memengaruhi keputusan pembelian, demikian pula tingkat kepuasan pasca 

pembelian konsumen dan tindakan pasca pembelian di pihak perusahaan. 

Pelanggan yang puas akan menghentikan pembelian produk yang bersangkutan 

dan kemungkinan akan menyebarkan berita tersebut pada teman-teman mereka.  

1) Pengenalan Masalah atau Kebutuhan. 

Proses  dimulai saat pembeli menyadari adanya masalah atau 

kebutuhan. Pembeli merasakan adanya perbedaan antara yang nyata dan 

yang diinginkan. Kebutuhan ini disebabkan karena adanya rangsangan 

internal maupun eksternal. 
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2) Pencarian Informasi.  

Proses pengambilan keputusan pembelian, dimana konsumen tergerak 

untuk mencari informasi tambahan, konsumen mungkin sekedar 

meningkatkan perhatian atau mungkin pula mencari informasi secara aktif 

dari berbagai sumber. Sumber informasi terbagi dalam empat kelompok, 

yaitu  a) Sumber pribadi  seperti keluarga, teman-teman, tetangga, kenalan. 

b) Sumber niaga seperti periklanan, petugas penjual, kemasan. c) Sumber 

umum seperti media massa dan organisasi konsumen. d) Sumber 

pengalaman seperti pernah menangani, menggunakan produk. 

3) Evaluasi Alternatif.  

Proses keputusan pembelian dimana konsumen menggunakan 

informasi untuk mengevaluasi berbagai merek alternatif didalam sejumlah 

pilihan. Tahap ini konsumen akan memerhatikan ciri-ciri atau sifat yang 

berkaitan langsung dengan kebutuhan mereka dan juga akan menggali 

kembali ingatannya pada suatu brand, mereka mencoba menyeleksi 

persepsinya sendiri mengenai image suatu brand tersebut yang kemudian 

akan menciptakan minat untuk membeli. 

4) Keputusan Pembelian.  

Tahap ketika konsumen benar-benar membeli produk tersebut. 

Biasanya konsumen akan membeli produk yang paling disukai. Tetapi ada 

pula faktor yang memengaruhi seperti sikap orang lain dan faktor-faktor 

keadaan yang tidak terduga. Konsumen mungkin niat akan membeli 
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berdasarkan faktor-faktor seperti pendapatan, harga yang diharapkan dan 

manfaat produk yang diharapkan.  

5) Perilaku Pasca Pembelian.  

Proses keputusan pembelian dimana konsumen melakukan tindakan 

lebih lanjut setelah melakukan pembelian berdasarkan pada kepuasan dan 

ketidakpuasan mereka terhadap suatu produk atau brand. 

Tingkat kepuasan konsumen terhadap suatu produk merupakan 

gambaran keadaan produk sebenarnya dengan keadaan produk yang diharapkan 

oleh konsumennya. Kepuasan konsumen akan mempengaaruhi aktivitas 

konsumen untuk melakukan pembelian, semakin konsumen mendapatkan 

kepuasan akan produk yang dipilihkan kemungkinan kedepan memilih produk 

dengan merek yang sama akan besar, begitu juga dengan sebaliknya. 

d. Indikator/Dimensi Keputusan Pembelian 

Menurut Etta dan Sopiah indikator keputusan pembelian adalah 

sebagai berikut:
65

adanya kebutuhan akan suatu produk, timbulnya keinginan 

terhadap suatu produk dan daya beli yang dimiliki konsumen. Sama halnya 

dengan pendapat Suwandi proses keputusan pembelian dipengaruhi unsur 

psikologis yang menentukan tipe pembelian yang mereka buat meliputi 

persepsi, kepribadian dan sikap. 
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1) Adanya kebutuhan. Kesenjangan antara keadaan faktual dengan keadaan 

yang diinginkan konsumen. kebutuhan ini dapat dirasakan baik melalui 

rangsangan dari luar maupun dari dalam diri konsumen. 

2) Pencarian informasi sebelum pembelian. Informasi dibutuhkan sebagai alat 

pertimbangan dari berbagai alternatif  yang ada. Informasi tersebut, 

dikumpulkan dalam jumlah lebih dari satu yang dapat mempunyai 

kesamaan, melengkapi bahkan berbeda dalam keberadaannya. Persamaan 

informasi mendukung daya kepercayaan dimana perbedaan member alasan 

untuk evaluasi kesesuaian dengan kebutuhan maupun keinginan konsumen. 

3) Evaluasi alternatif. Perbandingan dari berbagai alternatif yang tersedia 

sehingga diperoleh pilihan terbaik. 

Kemudian Kotler menyebutkan terdapat empat indikator untuk 

menentukan keputusan pembelian yang tertuang dalam bentuk Model AIDA. 

Model AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) dikenal sebagaimana seorang 

pemasar merancang pesan yang disampaikan dengan kata yang tepat sehingga 

terjadinya pengambilan keputusan akan pembelian produk. Tetapi tidak semua 

pemasar dapat menyampaikan pesannya dengan baik sehingga terjadinya 

keraguan pembeli dalam memilih kebutuhan dan keinginannya. 

Menurut Kotler dan Keller menjelaskan bahwa teori AIDA (Attention, 

Interest, Desire, Action) merupakan suatu pesan yang harus mendapatkan 
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perhatian, menjadi ketertarikan menjadi minat, dan mengambil tindakan. Teori 

yang menyampaikan akan kualitas dari pesan yang baik.
66

  

Definisi diatas dapat diimplikasikan bahwa AIDA (Attention, Interest, 

Desire, and Action) merupakan alat penyampaian suatu pesan yang ideal kepada 

konsumen dimana melalui suatu tahapan terdiri dari perhatian (Attention), 

ketertarikan (Interest), keinginan/nilai sugesti (Desire), dan mengambil 

tindakan (Action). Adapun penjelasan mengenai teori AIDA sebagai berikut :
67

 

1) Perhatian (Attention). Pesan yang  menarik perhatian merupakan suatu 

langkah awal bagi perusahaan dimana pesan tersebut akan dikenal, diketahui, 

dan diingat oleh konsumen. Proses tersebut bisa dikatakan proses 

awareness/kesadaran akan adanya produk yang disampaikan ke konsumen. 

2) Ketertarikan/Minat (Interest). Tertarik berarti pesan yang disampaikan 

menimpulkan perasaan ingin tahu, ingin mengamati, dan ingin mendengar 

serta melihat lebih seksama. Hal tersebut terjadi karena adanya minat yang 

menarik perhatian konsumen akan pesan yang ditunjukkan. 

3) Keinginan/Nilai Sugesti (Desire). Pemikiran terjadi dari adanya keinginan 

ini, berkaitan dengan motif dan motivasi konsumen dalam membeli suatu 

produk. Motif pembelian dibedakan menjadi dua, yaitu : motif rasional dan 

emosional. Hal ini dimana motif rasional mempertimbangkan konsumen 
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akan keuntungan dan kerugian yang didapatkan, sedangkan motif emosional 

terjadi akibat emosi akan pembelian produk. 

4) Tindakan (Action). Terjadi dengan adanya keinginan kuat konsumen 

sehingga terjadi pengambilan keputusan dalam melakukan pembelian produk 

yang ditawarkan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka indikator keputusan pembelian digunakan 

pada penelitian ini meliputi : 1) Perhatian (Attention), 2) Ketertarikan/Minat 

(Interest), 3) Keinginan/Nilai Sugesti (Desire), dan 4) Tindakan (Action). 

e. Keputusan Pembelian dalam Kaidah Islam 

Perilaku konsumen sangat erat kaitannya dengan masalah keputusan 

yang diambil seseorang dalam persaingan dan penentuan untuk mendapatkan 

dan mempergunakan barang dan jasa. Konsumen mengambil banyak macam 

pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam pembelian. Islam 

menganjurkan melakukan keputusan untuk melakukan pembelian, maka 

seorang konsumen muslim harus dapat mengasumsikan fungsi daya guna 

barang yang akan dibelinya bukan hanya karena menuruti keinginan dan hawa 

nafsunya.
68

 

Keterlibatan dalam proses apapun Allah melarang umatnya dalam  

kerugian, seperti halnya dalam aktivitas pembelian. Manusia harus dapat  

membedakan antara kebutuhan dan keinginan, antara yang baik dan yang 
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buruk. Menurut Asy-Syathibi, rumusan kebutuhan manusia dalam Islam terdiri 

dari 3 tingkatan:
69

 

1) Kebutuhan Dharuriyyat adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau  

disebut dengan kebutuhan primer. Adapun kebutuhan dharuriyyat mencakup 

lima unsur pokok, yaitu: Hifzh al-Din (pemeliharaan agama), Hifzhal-Nafs 

(pemeliharaan jiwa), Hifzh al-Aql (pemeliharaan akal), Hifzh al-Nasl 

(pemeliharaan keturunan), (pemeliharaan harta). Lima kebutuhan dharuriyat 

yang mencakup lima hal diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan. Manusia hanya dapat melangsungkan hidupnya dengan baik jika 

kelima macam kebutuhan itu terpenuhi dengan baik pula. 

2) Kebutuhan Hajiyyat adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana bila  

tidak terwujudnya tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan 

mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi 

tidak sampai ketingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak 

berdaya. 

3) Kebutuhan Tahsiniyyat adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak 

dipenuhi tidak mengancam eksistensi dan tidak pula menimbulkan kesulitan 

(tersier). Semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan 

menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang 

dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah 
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keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam 

kemudahan, kenyamanan, kelapangan. 

Dalam Q.S. Al-Maidah Ayat 5, Allah menjelaskan bahwa dalam 

melakukan hal apapun termasuk dalam keputusan untuk membeli sesuatu, 

seorang konsumen harus dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan, 

antara yang baik dengan yang buruk tujuannya agar tidak merasa rugi 

dikemudian hari. Selain itu, kegiatan memanfaatkan atau mengonsumsi suatu 

produk yang baik itu sendiri dianggap sebagai kebaikan dalam Islam.
70

 

                            

                          

                            

                         

 
Artinya : “Katakanlah, tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun 

banyaknya yang buruk itu menarik hatimu,maka bertakwalah kepada 

Allah hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat 
keberuntungan”(Q.S. Al-Maidah Ayat 5) 

 

Dengan kata lain, sedikit perkara halal yang bermanfaat lebih baik dari 

pada banyak haram yang menimbulkan mudharat. Yakni orang-orang yang 

berakal sehat lagi lurus, jauhilah hal-hal haram, tinggalkanlah hal-hal yang 

haram itu, dan terimalah hal-hal yang halal dan cukupkan dengannya, karena 
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jika meninggalkan yang haram maka akan mendapat keberuntungan yakni di 

dunia maupun akhirat. 

B. Kerangka Pemikiran 

1. Pengaruh Internet Marketing terhadap Brand Awareness 

Kesadaran merek (Brand Awareness) bagian dari perilaku konsumen 

untuk menggali atau mengingat kembali merek dari satu produk.  Pada dasarnya 

seseorang memiliki daya ingat jika hal tersebut disadarkan, sama halnya dengan 

ketika seseorang pernah membeli ataupun memiliki pengetahuan akan merek pada 

produk tertentu. Perkembangan internet sebagai salah satu bagian dari promosi 

yang dilakukan secara berkala oleh pelaku usaha akan memberikan informasi yang 

akan dapat membuat konsumen mengenal atau mengingat merek produk tersebut. 

Membangun brand awareness merupakan keinginan para perlaku usaha untuk 

memberitahu para konsumen tentang produk perusahaan, menambah pesan untuk 

mempertahankan kesadaran konsumen dengan memotivasi target konsumen untuk 

mengambil tindakan. Sejalan dengan Marknesis, internet memiliki sejumlah fitur 

yang memungkinkan aplikasi yang efektif dalam hal penyebarluasan informasi 

secara interaktif, menciptakan awareness terhadap perusahaan dan produknya, 

mengumpulkan informasi riset pasar, menciptakan citra yang diharapkan dan 

menstimulus percobaan.
71

 Sesuai dengan penelitian terdahulu Trinandra 

menyatakan bahwa pemasaran internet mempunyai pengaruh terhadap kesadaran 
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merek secara positif dan signifikan.
72

 Selanjutnya penelitian Haryanto menemukan 

bahwa semakin sebuah produk dikenal dan diingat oleh seseorang (Top of mind) 

maka semakin besar kemungkinannya untuk dipilih dan dibeli oleh konsumen. 

Brand awareness sangat berkaitan erat dengan frekuensi sebuah iklan diterima dan 

diolah oleh seorang konsumen. Semakin sering maka akan semakin sadar merek 

(demikian sebaliknya).
73

  

2. Pengaruh Internet Marketing terhadap Keputusan Pembelian 

 Keputusan dalam melakukan pembelian merupakan proses 

pengintegrasian untuk melakukan evaluasi perilaku untuk memilih satu diantara 

lainnya. Saat ini pemasaran internet dipandang sebagai salah satu cara untuk 

membantu memasarkan produk dengan memperluas jangkauan pasar. Hal ini 

berdampak pada menyebarnya informasi tentang deskripsi produk perusahaan 

kepada konsumen secara luas. Oleh karena itu dengan adanya informasi melalui 

internet akan dapat mengubah perilaku konsumen untuk lebih konsumtif sehingga 

melakukan pembelian. Kondisi saat ini membiasakan para konsumen lebih banyak 

melakukan pembelian berbasis online dibandingkan datang ke store secara 

langsung, hal ini terbukti bahwa internet merupakan bagian dari gaya hidup 

banyak kalangan.  
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Uraian di atas sesuai dengan penelitian terdahulu menurut Harianto dan 

Iriani menyatakan bahwa pemasaran internet mempunyai pengaruh terhadap 

keputusan pembelian secara positif dan signifikan. Dimana internet marketing 

memiliki pengaruh yang dominan terhadap keputusan pembelian kartu.
74

 Sama 

halnya dengan penelitian Henriikka membuktikan bahwa internet marketing dan 

media jejaring sosial mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

proses pengambilan keputusan pada turis wisata alam di Jerman.
75

. Sedikit berbeda 

dengan Sulistyo, Sudaryanto, Subagio mengkaitakan viral marketing yang hampir 

sama seperti internet marketing. Hasil penelitian menghasilkan bahwa viral 

marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada 

akun twitter Jember Banget. Hal ini membuktikan bahwa viral marketing 

dilakukan dengan pola yang interaktif, memberikan informasi baru, dan respon 

maka akan meningkatkan keputusan pembelian produk.
76

  

3. Pengaruh Brand Awareness terhadap Keputusan Pembelian 

Keputusan dalam melakukan pembelian merupakan tahapan dimana 

konsumen menentukan pilihan dan melakukan pembelian produk tertentu yang 

telah dipilih. Semakin tinggi tingkatan merek dibandingkan merek yang lainnya 

akan mampu memberikan penilaian yang lain dari konsumen, dan kemungkinan 
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akan mengenal atau mengingat merek dimana akan mempengaruhi keputusan 

pembelian. Jika konsumen memperoleh kesan baik terhadap suatu merek maka 

akan membuat konsumen menjadi loyal terhadap merek tersebut.  

Hal ini sesuai dengan penelitian dari Dharma dan Sukaatmadja 

menyatakan bahwa kesadaran merek mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

pembelian secara signifikan.
77

 Sama halnya dengan penelitian Ariyan menyatakan 

bahwa kesadaran merek mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian 

secara positif dan signifikan.
78

Penelitian Ghealita dan Setyorini menghasilkan 

adanya pengaruh brand awareness terhadap keputusan pembelian AMDK merek 

Aqua pada masyarakat di Kota Bandung. Hasil ini menjelaskan bahwa konsumen 

telah menyadari atau mengingat bahwa produk tersebut melekat dibenak 

konsumen dibandingkan dengan merek lainnya.
79

  

Berdasarkan hubungan antara variabel yang telah dijelaskan di atas, maka 

kerangka pemikiran konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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Gambar 2.4 Kerangka Penelitian 

C. Hipotesis 

Selanjutnya, hipotesis yang dibangun berdasarkan kajian pustaka dan 

kerangka model di atas adalah sebagai berikut : 

H1 : Internet Marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan 

Brand Awareness 

H2 : Internet Marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

H3 : Brand Awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitan ini penulis menggunakan metode pendekatan secara 

kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan 

sebagai metode penelitan yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi  atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
80

 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian asosiatif yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Penelitian ini 

akan berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala..
81

 

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu metode yang 

berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang 

diteliti melalui sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan 

analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.
82

Dalam penelitian ini 

metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang pengaruh dari 

variabel independen dan berapa persen mempengaruhinya. 
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B. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Data primer ini diperoleh dari responden melalui kuesioner 

(daftar pertanyaan) yang dibagikan dan diisi oleh responden yang disusun 

berdasarkan variabel yang telah ditentukan dengan menyediakan jawaban 

alternatif. Kuesioner dapat berupa pertanyaan terbuka yang meliputi identitas 

responden dan pertanyaan tertutup disertai alternatif jawaban sehingga 

responden tinggal memilih salah satu dari alternatif jawaban tersebut.
83

 Teknik 

ini memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan 

menjawab pertanyaan dan peneliti dapat memberi penjelasan mengenai tujuan 

survei dan pertanyaan yang kurang dipahami oleh responden serta tanggapan 

atas kuesioner dapat langsung dikumpulkan oleh peneliti ketika selesai diisi 

oleh responden.  

Kuesioner secara personal digunakan untuk mendapatkan data tentang 

item-item dari setiap variabel yang sedang dikembangkan dalam penelitian ini. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner bersifat tertutup, dimana 

responden diminta untuk mengisikan data pribadi, kemudian memberikan 

penilaian terhadap pertanyaan yang ada dalam kuesioner. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara melalui studi 

kepustakaan yang meliputi penelitian terhadap buku – buku dan bahan – bahan 

lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam pembahasan yang 

timbul dari penelitian.
84

 Beberapa sumber data sekunder yang peneliti peroleh 

antara lain yaitu mengumpulkan data-data dari internet, jurnal, dan buku-buku  

sebagai bahan pelengkap dalam penelitian ini. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan penulis untuk 

mengungkapkan atau menjaring informasi kuantitatif dari responden sesuai 

lingkup penelitian.
85

 Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada para responden 

untuk dijawab.
86

Dalam penelitian ini penulis memberikan kuesioner secara online 

kepada konsumen Ladydame Shop. Pengukuran kuesioner variabel independen 

(X) yaitu internet marketing, variabel dependen (Y) keputusan pembelian 

konsumen serta variabel intervening (Z) yaitu brand awareness, pada pada 
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penelitian ini menggunakan Skala Likert. Dimana variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan titik 

tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan dan 

pertanyaan. Pada skala likert dilakukan dengan menghitung respon kesetujuan 

serta ketidak setujuan terhadap objek tertentu. Artinya pernyataan yang disusun 

peneliti memiliki kategori positif atau negatif.
87

 Jawaban dari setiap item yang 

menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif hingga sangat 

negatif. Sementara untuk keperluan analisis kuantitatif diberikan skor sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1 Kategori Penilaian Skala Likert 

Alternative Bobot 

SS = Sangat Setuju 4 

S = Setuju 3 

TS = Tidak Setuju 2 

STS = Sangat Tidak Setuju 1 

 

2. Wawancara 

Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali 

data secara lisan.
88

 Dalam penelitian ini, penulis melakukan interview bebas 

dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data 

apa yang akan dikumpulkan. Wawancara dalam penelitian menggunakan 

wawancara tidak struktur, dimana tidak menggunakan panduan wawancara secara 

tertulis melainkan mengikuti kondisi dan kebutuhan pengumpulan data secara 
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langsung saat proses wawancara berlangsung. Penulis melakukan wawancara 

langsung dengan pemilik online shop Ladyfame mengenai sejarah berdirinya 

Ladyfame, omset, dan lain sebagainya.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.
89

 

Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan atau mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel berupa catatan, laporan keuangan, transkip dan buku-buku, 

surat kabar, majalah dan sebagainya. 
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D. Definisi Operasional  

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel 
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E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu atau kajian pustaka merupakan hal yang sangat 

bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran 

terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut Internet Marketing, Brand 

Awareness dan Keputusan Pembelian Konsumen ini disadari untuk melakukan 

penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan 

referensi pembanding dalam penelitian, untuk itu pada bagian ini akan diberikan 

penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian 

ini : 

Penelitian pertama, penelitian yang dilakukan Vevi Ghealita dan  Retno 

Setyorini pada tahun 2015 dengan judul “Pengaruh Brand Awareness terhadap 

Keputusan Pembelian AMDK Merek Aqua (Studi Pada Masyarakat di Kota 

Bandung)”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat brand awareness 

merek Aqua berada pada tingkat top of mind dan termasuk kedalam kategori tinggi 

dan keputusan pembelian AMDK merek Aqua berada pada posisi tinggi. 

Berdasarkan hasil pengujian regresi sederhana menunjukan brand awareness 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian AMDK merek Aqua sebesar 70,1%. 

Sementara berdasarkan koefisien determinasi variabel brand awareness mampu 

mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 46,2%. 

Penelitian kedua, penelitian yang dilakukan Agus Hariyanto dan Sri 

Setyorini pada tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Kelompok Acuan dan Internet 

Marketing terhadap Keputusan Pembelian”. Berdasarkan penelitian yang telah 
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dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel kelompok acuan dan internet 

marketing berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap keputusan pembelian 

kartu Indosat Mentari Super Internet Smartphone di Surabaya. Dimana internet 

marketing memiliki pengaruh yang dominan terhadap keputusan pembelian kartu 

Indosat Mentari Super Internet  Smartphone di Surabaya di bandingkan dengan 

kelompok acuan. 

Penelitian ketiga, penelitian yang dilakukan Hendi Ariyan pada tahun 

2013 dengan judul “Pengaruh Brand Awareness dan Kepercayaan Konsumen Atas 

Merek terhadap Keputusan Pembelian Ulang Minuman Aqua”. Hasil penelitian 

mengemukakan bahwa: (1) brand awareness berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian ulang minuman Aqua di kota Padang dengan sig 0,041 (2) 

kepercayaan konsumen atas merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian ulang minuman Aqua di kota Padang dengan sig 0,000. 

Penelitian keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ngakan Putu Surya 

Adi Dharma dan I Putu Gede Sukaatmadja pada tahun 2015 dengan judul 

“Pengaruh Citra Merek, Kesadaran Merek, dan Kualitas Produk terhadap 

Keputusan Membeli Produk Apple”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga 

variabel bebas yaitu citra merek, kesadaran merek, dan kualitas produk 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Apple di 

Kota Denpasar. 

Secara umum arah keempat penelitian terdahulu hanya membahas 

dampak internet marketing, brand awareness dan keputusan pembelian konsumen. 
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Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada kerangka penelitian yaitu arah dari 

pengujian hipotesis pengaruh antar variabel dimana Brand Awareness dijadikan 

sebagai variabel perantara antara Internet Marketing terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen. 

F. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik  kesimpulannya.
101

 Populasi dalam penelitian ini 

adalah keseluruhan followers atau pengikut di akun instagram Ladyfame Shop. 

Secara keseluruhan jumlah followers di akun instagram Ladyfame Shop berjumlah 

313.000 orang. Dengan demikian populasi dalam penelitian ini berjumlah 313.000 

orang.
102

 

Sampel adalah sebagian wakil populasi yang diteliti.
103

 Dalam 

menetapkan besarnya sampel (sample size) dalam penelitian ini didasarkan pada 

perhitungan yang dikemukakan oleh Slovin dan Husein Umar sebagai berikut :
104
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         (   ) 
 

                                                             
101

Ibid, hlm. 117 
102

 Jumlah followers / pengikut akun instagram Ladyfame Shop 
103

 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi, (Jakarta 

: Rineka Cipta, 2010), hlm. 174 
104

 Umar Husein, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Edisi 11, (Jakarta : PT. 

Raja Grafindo Persada,  2013), hlm. 78 



94 
 

n = 
       

          (    )
 

n = 
       

      
 

n = 
       

    
 = 99,96 = 100 

Jadi, jumlah sampel yang di gunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 

orang. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah 

Simple Random Sampling yaitu teknik penentuan sampel yang dilakukan secara 

acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.
105

 

G. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono, variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.
106

 

Dalam model terdapat dua jenis variabel yaitu: 

1. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab atau 

berubahnya variabel dependen (variabel terikat). Variabel independen adalah 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau 

timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel independen adalah 

Internet Marketing. Internet Marketing merupakan salah satu bentuk e-

                                                             
105
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marketing yang menggambarkan penggunaan website untuk memperkuat usaha 

pemasaran, khususnya promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Indikator 

Internet Marketing dalam penelitian ini 1) Website design = Realistis (Al-

Waqi’iyyah)  2) Fulfillment/reliability = Humanistis (Al-Insaniyyah)  3) 

Security/Privacy = Ketuhanan (Rabbaniyyah). 4) Customer Service = Etis 

(Akhlaqiyyah) 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen sering di sebut sebagai variabel terikat karena 

variabel ini dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Keputusan 

Pembelian. Keputusan pembelian adalah proses seleksi terhadap dua pilihan 

atau lebih untuk membeli atau menyukai, yang dipengaruhi oleh pengetahuan, 

sikap dan kepercayaan dalam interprestasi informasi baru di lingkungan. 

Indikator keputusan pembelian digunakan pada penelitian ini meliputi : 

Attention, Interest, Desire, Action. 

3. Variabel Inteverning 

Variabel intervening (variabel antara) adalah variabel yang 

mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat sehingga 

menjadi hubungan yang tidak langsung. Variabel intervening ini merupakan 

variabel yang terletak diantara variabel bebas dan variabel terikat, sehingga 

variabel bebas tidak langsung menjelaskan atau mempengaruhi variabel terikat. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel intervening adalah brand 
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awereness. Brand Awareness merupakan kesanggupan seseorang calon pembeli 

mengenali atau mengingat kembali suatu merek yang merupakan bagian dari 

kategori produk tertentu. Dengan tingkat brand awareness yang tinggi 

diharapkan kapanpun kebutuhan kategori muncul, brand tersebut akan 

dimunculkan kembali dari ingatan konsumen yang selanjutnya dijadikan 

pertimbangan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. Indikator 

Brand Awareness antara lain 1) Recall. 2) Recognition. 3) Purchase. 4) 

Consumption. 

H. Analisis Data 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas dimaksudkan untuk menguji ketepatan suatu instrumen 

dalam mengukur konsep yang harus diukur atau melakukan fungsi ukurnya. Suatu 

instrumen pengukur dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang 

seharusnya diukur.
107

 Valid tidaknya suatu item instrumen dapat diketahui dengan 

membandingkan indeks korelasi product moment pearson dengan level of 

significant 5% terhadap nilai korelasinya. Uji validitas dalam penelitian ini 

dilakukan dengan bantuan program SPSS Versi 17.0. Butir pernyataan yang 

dinyatakan valid apabila nilai R hitung ≥ R tabel. Dalam penelitian ini R tabel 

dengan jumlah  N = 100 diperoleh sebesar 0,195. Ini berarti bahwa, jika nilai 

korelasi lebih dari 0,195 maka butir soal dianggap valid, sedangkan jika kurang 

dari 0,195 maka soal dianggap tidak valid. 
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Uji reliabilitas menguji konsistensi suatu instrumen dalam mengukur 

konsep yang harus diukur atau melakukan fungsi ukurnya. Instrumen yang reliabel 

adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang 

sama akan menghasilkan data yang sama. Dalam penelitian ini uji reliabilitas 

dilakukan dengan menghitung Cronbach’s Alpha dari masing-masing instrument 

dalam suatu variabel. Instrumen yang dipakai dalam variabel dikatakan andal 

(reliable) bila memiliki Cronbach’s alpha lebih dari 0,6.
108

 

2. Deskripsi Variabel 

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis statistik deskriptif dalam 

penelitian ini yang dikemukakan dalam bentuk laporan adalah cara-cara penyajian 

data melalui tabel maupun distribusi frekuensi. Setelah itu disajikan dalam bentuk 

berbagai diagram, seperti: grafik garis maupun batang, diagram lingkaran, dan 

histogram. Adapun data yang dilakukan analisis diskripsi adalah jenis kelamin, 

umur, pendidikan terakhir, bidang pekerjaan, frekuensi kunjungan Instagram 

“Ladyfame Shop” dalam sehari dan sumber informasi mengenai “Ladyfame 

Shop”. 
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3. Analisis Regresi Linier Berganda 

a. Uji Asumsi Klasik 

Analisis data kuantitatif seringkali kita menggunakan uji persyaratan 

analisis.  Supaya  model regresi tidak bias atau agar model regresi BLUE (Best 

Linear Unbiased Estimator) maka perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih 

dahulu.
109

  Adapun uji yang dapat dilakukan meliputi uji asumsi klasik, sebagai 

berikut : 

1) Uji Normalitas. 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau 

tidak. Dalam uji kenormalan data, menggunakan statistik non parametrik 

yaitu uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Membandingkan distribusi 

data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku.  

Kesimpulannya jika Sig < 0.05 maka H0 ditolak, artinya data tidak 

berdistribusi normal. Jika Sig > 0,05 maka H0 diterima, artinya data 

berdistribusi normal.
110

  

2) Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah uji penyimpangan atau 

ketidaksamaan varians kesalahan residual.  Model regresi yang baik adalah 

model yang homoskedastisitas. Untuk menguji ada tidaknya 
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heteroskedastisitas digunakan Uji-Glejser yaitu dengan meregresikan 

masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual. Jika nilai 

signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut residual 

(error) > 0,05 , maka kesimpulannya tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3) Uji Multikolineritas 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel bebas. Multikolinieritas digunakan untuk menguji suatu model 

regresi apakah terjadi hubungan yang sempurna atau hampir sempurna 

antara variabel bebas, sehingga sulit untuk memisahkan pengaruh antara 

variabel-variabel itu secara individu terhadap variabel terikat. Pengujian ini 

untuk mengetahui apakah antar variabel bebas dalam persamaan regresi 

tersebut saling berkorelasi. Dalam penelitian ini pengukuran terhadap 

multikolinearitas menggunakan nilai tolerane dan VIF (Variance Inflation 

Factor). Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi 

(karena VIF = 1/tolerance) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang 

tinggi. Nilai yang umum dipakai adalah nilai tolerance lebih dari 0,10 atau 

nilai VIF dibawah 10.  

b. Analisis Hipotesis 

Untuk mengetahui apakah terdapat Pengaruh Internet Marketing dalam 

Pembentukan Brand Awareness terhadap Keputusan Pembelian Konsumen 

digunakan analisis regresi linear berganda. Menguji variabel intervening 

digunakan metode regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut: 
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1) Persamaan 1: pengaruh internet marketing terhadap brand awareness: 

            

2) Persamaan 2: pengaruh internet marketing dan brand awareness terhadap 

keputusan dalam pembelian: 

             

Keterangan: 

Z  = Brand Awareness 

Y  = Keputusan Pembelian 

a, b  = Koefisien regresi setiap variabel  

X  = Internet Marketing 

  = Kesalahan (error) 

 

Didalam menguji penelitian dengan variabel intervening menggunakan 

analisis regresi linier berganda terdapat dua pengujian yang mutlak dilakukan, 

yaitu analisis Uji T (Parsial)  dan analisis koefisien determinasi. Adapun 

masing-masing definisi dari kedua uji tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Uji T (Parsial) 

Uji T dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel 

bebas secara parsial (individu), dengan langkah-langkah sebagai berikut :  

1) Menentukan rumusan hipotesis :  

H0 : βi = 0, berarti Xi secara parsial tidak berpengaruh terhadap Y.  

H1 : βi ≠ 0, berarti Xi secara parsial berpengaruh terhadap Y.  

2) Menentukan tingkat signifikansi (level of significant) 95% dan besarnya ttabel 

dengan derajat kebebasan:  df = n – k –1, n adalah jumlah sampel yang 

digunakan. Adapun kriteria keputusan adalah sebagai berikut: 
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 Bila thitung< ttabel atau signifikansi > 0,05 maka Ho diterima dan Ha 

ditolak.  

 Bila thitung> ttabelatau signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima.  

3) Kesimpulan   

H1 ditolak artinya tidak terdapat pengaruh. Begitu juga sebaliknya jika H1 

diterima maka terdapat pengaruh. 

b) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Untuk mengetahui kemampuan variabel independent menerangkan 

variabel dependent dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi (R
2
). 

Koefisien determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan variabel independent menjelaskan variabel dependent, dengan 

bantuan olahan program SPSS koefisien determinasi (R
2
) terletak pada tabel 

model Summary dan tertulis R Square. Nilai R Square dikatakan baik jika di 

atas 0,5 karena nilai R Square berkisar antara 0 sampai dengan 1” 

4. Koefisien Jalur 

Analisis jalur merupakan pengembangan dari analisis regresi.  Analisis 

jalur digunakan untuk melukiskan dan menguji model hubungan antar variabel 

yang berbentuk sebab akibat. Dengan demikian dalam model hubungan antar 

variabel tersebut, terdapat variabel independent yang dalam hal ini sebagai 

penyebab dan variabel dependen yang dalam hal ini sebagai akibat. Menurut 

Ghozali dalam analisis jalur ini ditunjukan oleh koefisien jalur yang menentukan 
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arah dan kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
111

 

Selanjutnya yang dimaksud koefisien jalur adalah koefisien regresi standar yang 

menunjukan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang telah 

tersusun dalam diagram jalur.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  Model Analisis Jalur 

Pengaruh total dan pengaruh tidak langsung, sebagai berikut: 

a) Pengaruh Total 

Pengaruh total antara internet marketing terhadap keputusan pembelian = p2+(p1 x 

p3) 

b) Pengaruh Tidak Langsung 

Pengaruh tidak langsung internet marketing terhadap kepeutusan pembelian 

melalui brand awereness = p1 x p3 

c) Pengaruh Langsung 

Pengaruh langsung internet marketing terhadap kepeutusan pembelian = p2 

                                                             
111

 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. (Semarang: Badan 

Penerbit UNDIP. 2009) 
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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA  

A. Gambaran Umum Ladyfame Shop 

1. Sejarah Berdirinya Ladyfame Shop 

 Ladyfame Shop adalah online shop yang dikenal konsumennya 

sebagai penyedia produk pakaian wanita, berdiri sejak 14 Februari 2012. 

Barang-barang yang dipasarkan berupa baju fashion yang di design sendiri 

oleh ownernya, karena seperti pada umumnya wanita memiliki tingkat 

keinginan berbelanja yang tinggi. Dari kebiasaan owner yang memang senang 

berbisnis dan ilmu bisnis yang dimiliki maka Ladyfame Shop pun kian 

berkembang. 

 Ladyfame Shop merupakan usaha berbasis online yang menggunakan 

media sosial Instagram sebagai media penjualannya. Pada awal memulai 

bisnisnya owner Ladyfame Shop memutuskan untuk menjual produknya 

melalui Twitter. Namun seiring dengan beralihnya penggunaan Twitter ke 

jejaring sosial Instagram, owner memutuskan untuk mulai mengembangkan 

usahanya melalui media sosial ini. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi 

foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter 

digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial. Fitur tersebut 

dianggap sangat memudahkan owner untuk mempromosikan produknya 

secara instan kepada konsumennya.  

103 103 
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 Ladyfame bergerak dalam bidang retail busana wanita dan menjadi 

salah satu online shop terpopuler di kalangan wanita, dengan jumlah pengikut 

di laman instagram nya sebanyak 323.000  orang. Rata-rata penjualan produk 

secara online mencapai 7.256 pcs perbulan dengan omset rata-rata mencapai 

Rp.647.140.134 perbulan.
112

 Produk andalan yang dihasilkan berupa blouse 

dan juga macam-macam produk lain yang telah dikembangkan seperti jaket 

bomber, long dress, tunik, cullotes, basic shirt, jeans, dan masih banyak yang 

lainnya. Perusahaan ini didirikan oleh seorang wanita berusia 25 tahun yang 

bernama Yulia Purba Sari. Pendiri Ladyfame Shop lahir pada tanggal 15 Juli 

1992 di KabupatenWay Kanan, Lampung. 

 Keunikan pada online shop Ladyfame yaitu display yang digunakan 

pada Instagram adalah real picture, menggunakan model profesional, dan juga 

photographer yang profesional. Hal tersebut menjadi unggulan Ladyfame 

Shop dalam segi packaging pada produk fashionnya sehingga produk 

Ladyfame Shop terlihat berkelas namun tetap dengan harga yang terjangkau. 

2. Visi dan Misi Perusahaan 

a. Visi 

 Ladyfame suatu perusahaan yang menempatkan diri sebagai online 

shop dibidang fashion pakaian wanita guna mempermudah para konsumen 

dalam berbelanja, yang berpusat di kawasan Bandar Lampung dan 

penyebarannya ke seluruh Indonesia. 
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 Laporan Keuangan Ladyfame Shop bulan Oktober 2016 – Maret 2017 
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b. Misi 

1) Dengan memberikan pelayanan terbaik kepada customer, berupa 

kemudahan dalam berbelanja serta kualitas produk terjamin dengan 

harga yang cukup terjangkau. 

2) Mengoptilmalkan sumber daya manusia yang unggul serta jujur 

dengan mengoptimalkan teknologi yang ada dan membangun 

kerjasama yang saling menguntungkan dan mendukung. 

3) Terus meningkatkan kualitas produk sesuai perkembangan zaman. 

4) Terus mengembangkan jaringan dan relasi untuk menarik konsumen 

agar berminat untuk berbelanja di Ladyfame Shop. 

3. Struktur Organisasi Ladyfame Shop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adapun tugas dari owner dan karyawan lainnya atas penjualan produk 

Ladyfame Shop adalah sebagai berikut : 

Owner Ladyfame 

Shop 

Owner Ladyfame 

Shop 

Bagian Penjualan Bagian Penjualan Bagian Keuangan Bagian Keuangan 

Staff Penjualan Staff Penjualan 

Bagian Umum Bagian Umum 

Staff Administrasi  Staff Administrasi  

Bagian 

Administrasi 

Bagian 

Administrasi 

Staff Umum Staff Umum Staff Keuangan Staff Keuangan 
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1) Tugas Owner Ladyfame Shop 

a. Menetapkan sasaran jangka pendek perusahaan dengan merumuskan, 

menetapkan, mengatur, mengawasi dan mengkooridinir program kerja 

untuk mencapai sasaran perusahaan sesuai dengan sistem dan prosedur 

yang telah ditetapkan. 

b. Memimpin dan menetapkan program kerja kepada para karyawan 

sesuai dengan sasaran perusahaan, sistem dan prosedur, serta 

kebijakan umum yang telah ditetapkan. 

2) Tugas Bagian Penjualan 

a. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat 

meningkatkan penjualan. 

b. Mengadakan pembinaan terhadap karyawan dalam rangka 

meningkatkan kemampuan secara individu maupun tim untuk 

mencapai tujuan perusahaan. 

3) Tugas Bagian Umum 

a. Melakukan perawatan barang yang terdapat digudang berupa stok 

produk, penyusutan produk dan pengemasan produk. 

b. Merawat dan menjaga kebersihan area penjualan dalam store maupun 

gudang. 

c. Melakukan pengiriman barang produk kepada customers Ladyfame 

Shop 
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d. Melaksanakan program-program yang menunjang operasi langganan 

seuai program kerja yang diberlakukan.  

4) Tugas Bagian Keuangan dan Administrasi 

a. Menyiapkan pembinaan, penyusutan program kerja, dan 

menyelenggarakan pembukuan biaya dan pendapatan, anlisis sesrta 

evaluasi biaya dan pendapatan. 

b. Menyiapkan pembinaan, menyusun program kerja, dan 

menyelenggarakan verifikasi, akuntansi umum dan perpajakan dalam 

rangka menunjang tercapainya tujuan perusahaan 

 Menurut owner Ladyfame Shop bahwa karyawan yang bekerja 

pada Ladyfame Shop tidak menetapkan tugasnya pada struktur 

organisasi yang telah ada, melainkan beliau membiasakan 

karyawannya untuk sama-sama saling membantu dan bekerja sama, 

tidak hanya berpatokan pada struktur organisasi yang telah ada. 

Sedangkan yang melakukan pencatatan administrasi dan keuangan 

langsung dilakukan oleh owner Ladyfame Shop. 

4. Sasaran Konsumen Ladyfame Shop 

 Sasaran konsumen yang dituju oleh Ladyfame Shop yaitu seluruh 

kalangan, berjenis kelamin perempuan, dengan usia dari remaja hingga orang 

dewasa. 
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B. Gambaran Umum Responden 

 Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 100 orang yang diperoleh 

dari populasi konsumen Ladyfame Shop sebanyak 323.000 orang. Responden 

dipilih secara acak melalui penyebaran kuesioner secara online kepada followers 

di akun instagram Ladyfame Shop.  Adapun karakteristik responden diperoleh 

dari data responden yang berupa jenis kelamin, usia, bidang pekerjaan, 

pendidikan terakhir, lamanya responden mengunjungi instagram Ladyfame Shop 

dalam sehari dan darimana responden mengetahui informasi mengenai Ladyfame 

Shop. 

1. Jenis Kelamin 

Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden 

 

 

 

 

 Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

 Berdasarkan pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah responden 

paling banyak adalah perempuan sebanyak 81 responden (81%), dan 

responden laki-laki sebanyak 19 responden (19%). Hal ini menunjukkan 

bahwa mayoritas konsumen Ladyfame Shop adalah kaum perempuan. 

 

 

 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Laki-laki 19 19% 

Perempuan 81 81% 

Jumlah 100 100% 
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2. Usia 

Tabel 4.2 Usia Responden 

Usia Frekuensi Persentase 

≤ 18 tahun 26 26% 

19-25 tahun 55 55% 

26-35 tahun 19 19% 

36-49 tahun - - 

≥ 50 tahun - - 

Jumlah 100 100% 

 Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

 Berdasarkan pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah responden 

yang terkumpul berdasarkan usianya adalah ≤ 18 tahun sebanyak 26 

responden (26%), usia 19-25 tahun sebanyak 55 responden (55%), usia 26-35 

tahun sebanyak 19 (19%), dan tidak ada responden berusia 36-49 tahun dan 

≥50 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas konsumen Ladyfame Shop 

adalah berusia 19-25 tahun. 

3. Bidang Pekerjaan 

Tabel 4.3 Bidang Pekerjaan Responden 

Bidang Pekerjaan Frekuensi Persentase 

Jajaran Pemerintahan - - 

PNS/TNI-POLRI 4 4% 

Wiraswasta 11 11% 

Pegawai  Swasta 13 13% 

Petani  - - 

Siswa/Mahasiswa 66 66% 

Ibu Rumah Tangga  6 6% 

Jumlah 100 100% 

   Sumber : Data Primer Diolah, 2017 
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  Berdasarkan pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah responden 

yang terkumpul berdasarkan bidang pekerjaan sebagai berikut : Jajaran 

Pemerintahan sebanyak 0 responden, PNS/TNI-POLRI sebanyak 4 responden 

(4%), Wiraswasta sebanyak 11 responden (11%), Pegawai Swasta sebanyak 

13 responden (13%), Siswa/Mahasiswa sebanyak 66 responden (66%), dan 

Ibu Rumah Tangga sebanyak 6 responden (6%). Hal ini menunjukkan bahwa 

mayoritas konsumen Ladyfame bekerja sebagai Siswa/Mahasiswa. 

4. Pendidikan Terakhir 

Tabel 4.4 Pendidikan Terakhir Responden 

Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase 

Sekolah Dasar - - 

SLTP 16 16% 

SLTA (SMU, SMK, dll) 45 45% 

Diploma 11 11% 

S-1 27 27% 

S-2 1 1% 

S-3 - - 

Jumlah 100 100% 

 Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

 Berdasarkan pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah responden 

yang terkumpul berdasarkan pendidikan terakhir adalah sebagai berikut : 

Sekolah Dasar sebanyak 0 responden, SLTP sebanyak 16 responden (16%), 

SLTA sebanyak 45 responden (45%), Diploma sebanyak 11 responden (11%), 

S-1 sebanyak 27 responden (27%), S-2 sebanyak 1 responden (1%), dan S-3 
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sebanyak 0 responden.  Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas konsumen 

Ladyfame Shop berpendidikan terakhir SLTA (SMU, SMK, dll). 

5. Frekuensi Kunjungan Instagram Ladyfame Shop dalam Sehari 

Tabel 4.5 Responden Mengunjungi Instagram Ladyfame dalam Sehari 

Lama Mengunjungi  Frekuensi Persentase 

 1 Kali 54 54% 

 2-4 Kali 43 43% 

 ≥ 5 Kali 3 3% 

Jumlah 100 100% 

  Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

 Berdasarkan pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa mayoritas konsumen 

Ladyfame Shop mengunjungi instagram Ladyfame Shop sebanyak 1 kali 

dalam sehari dengan jumlah responden sebanyak 54 responden (54%). 

6. Mengetahui Informasi Ladyfame Shop 

Tabel 4.6 Responden Mengetahui Informasi Ladyfame Shop 

Sumber Informasi Frekuensi Persentase 

Teman/Sahabat 59 59% 

Muncul di Timeline 

Instagram 
23 23% 

Keluarga 18 18% 

Jumlah 100 100% 

 Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa mayoritas konsumen 

Ladyfame Shop mengetahui informasi mengenai instagram Ladyfame Shop 

dari Teman/Sahabat, dengan jumlah responden sebanyak 59 responden (59%). 
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C. Gambaran Distribusi Jawaban Responden 

 Distribusi jawaban responden yang di peroleh dari hasil penyebaran kuesioner 

pengaruh internet marketing dalam pembentukan brand awareness terhadap 

keputusan konsumen (studi pada konsumen Ladyfame Shop). 

1. Internet Marketing (X1) 

 Tabel 4.7 Distribusi Jawaban Internet Marketing 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

 Berdasarkan pada tabel diatas, sebagian besar responden memberikan jawaban 

sangat setuju dan setuju. Dimana hasil jawaban sangat  setuju terdapat pada item 1. 

Item 1 yaitu Ladyfame Shop memberikan informasi dengan jelas mengenai produk 

yang dijual dalam akun instagramnya, dengan persentase 42% atau 42 responden. 

Sedangkan hasil jawaban setuju terdapat pada item 6, yang berarti konsumen merasa 

aman bertransaksi di Ladyfame Shop, dimana konsumen yakin bahwa tingkat 

keamanan dan kerahasiaan data pribadi konsumen terjaga baik oleh pihak Ladyfame, 

No Item 

Jawaban 

SS S TS STS   Total 

F % F % F % F % F % 

1 P1 42 42,0 43 43,0 8 8,0 7 7,0 100 100 

2 P2 26 26,0 52 52,0 12 12,0 10 10,0 100 100 

3 P3 22 22,0 41 42,0 18 18,0 19 19,0 100 100 

4 P4 23 23,0 31 31,0 25 25,0 21 21,0 100 100 

5 P5 22 22,0 41 41,0 18 18,0 19 19,0 100 100 

6 P6 17 17,0 54 54,0 20 20,0 9 9,0 100 100 

7 P7 21 21,0 42 42,0 10 10,0 27 27,0 100 100 

8 P8 21 21,0 41 41,0 19 19,0 19 19,0 100 100 
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dengan persentase 54% atau 54 responden. Berdasarkan data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Ladyfame Shop memberikan informasi mengenai detail produk 

yang dijual dengan jelas dan pemasaran yang dilakukan Ladyfame Shop mampu 

membangun kepercayaan bertransaksi dibenak konsumen dengan menjaga tingkat 

keamanan dan privasi data konsumen. 

2. Brand Awareness (Z) 

Tabel 4.8 Distribusi Jawaban Brand Awareness 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

 Berdasarkan pada tabel diatas, sebagian besar responden memberikan jawaban 

setuju. Dimana hasil jawaban setuju terbanyak terdapat pada item 13 yaitu produk 

fashion Ladyfame Shop menjadi alternatif pilihan utama ketika konsumen akan 

membeli produk fashion. dengan persentase 65% atau 65 responden. Berdasarkan 

data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran merek (brand awareness) 

No Item 

Jawaban 

SS S TS STS   Total 

F % F % F % F % F % 

1 P9 20 20,0 43 43,0 9 9,0 28 28,0 100 100 

2 P10 22 22,0 50 50,0 13 13,0 15 15,0 100 100 

3 P11 23 23,0 50 50,0 13 13,0 14 14,0 100 100 

4 P12 20 20,0 52 52,0 13 13,0 15 15,0 100 100 

5 P13 22 22,0 65 65,0 9 9,0 4 4,0 100 100 

6 P14 14 14,0 47 47,0 20 20,0 19 19,0 100 100 

7 P15 10 10,0 27 27,0 52 53,0 11 11,0 100 100 

8 P16 22 22,0 64 64,0 10 10,0 4 4,0 100 100 
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terhadap produk Ladyfame Shop berada pada level top of mind dimana konsumen 

menjadikan produk Ladyfame Shop sebagai alternatif pilihan utama ketika akan 

membeli produk fashion 

3. Keputusan Pembelian (Y) 

Tabel 4.9 Distribusi Jawaban Keputusan Pembelian 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

 Berdasarkan data pada tabel diatas, sebagian besar responden memberikan 

jawaban setuju. Dimana hasil terbanyak setuju terdapat pada item 23 yaitu iklan 

produk Ladyfame Shop di instagram membuat konsumen sesegera mungkin untuk 

melakukan pembelian terhadap produk tersebut, dengan persentase 64% atau 64 

responden. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa iklan produk 

pada instagram Ladyfame Shop mampu membuat konsumen untuk segera melakukan 

pembeli. 

No Item 

Jawaban 

SS S TS STS   Total 

F % F % F % F % F % 

1 P17 26 26,0 52 52,0 12 12,0 10 10,0 100 100 

2 P18 23 23,0 50 50,0 13 13,0 14 14,0 100 100 

3 P19 42 42,0 43 43,0 8 8,0 7 7,0 100 100 

4 P20 20 20,0 55 55,0 9 9,0 16 16,0 100 100 

5 P21 2 2,0 60 60,0 38 38,0 0 0,0 100 100 

6 P22 22 22,0 50 50,0 13 13,0 15 15,0 100 100 

7 P23 24 24,0 64 64,0 7 7,0 5 5,0 100 100 

8 P24 26 26,0 51 51,0 13 13,0 10 10,0 100 100 
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D. Hasil dan Pembahasan 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

 Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

itu sendiri.
113

 Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r 

hitung dengan r tabel, r tabel untuk penelitian ini ditetapkan sebesar 0,195.  

Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Internet Marketing 

Item R hitung R tabel Keterangan 

P1 0,613 0,195 Valid 

P2 0,496 0,195 Valid 

P3 0,890 0,195 Valid 

P4 0,761 0,195 Valid 

P5 0,708 0,195 Valid 

P6 0,532 0,195 Valid 

P7 0,681 0,195 Valid 

P8 0,859 0,195 Valid 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa seluruh item pertanyaan 

internet marketing dalam kuesioner mempunyai nilai r hitung > r tabel 

0,195, maka pertanyaan tersebut valid. 

Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Brand Awareness 

Item R hitung R tabel Keterangan 

P9 0,596 0,195 Valid 

P10 0,698 0,195 Valid 

P11 0,590 0,195 Valid 

P12 0,788 0,195 Valid 
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 Sugiyono, Op.Cit, hlm. 120 



116 
 

P13 0,758 0,195 Valid 

P14 0,422 0,195 Valid 

P15 0,619 0,195 Valid 

P16 0,556 0,195 Valid 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa seluruh item pertanyaan 

brand awareness dalam kuesioner mempunyai nilai r hitung > r tabel 

0,195, maka petanyaan tersebut valid. 

Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Keputusan Pembelian 

Item R hitung R tabel Keterangan 

P17 0,626 0,195 Valid 

P18 0,719 0,195 Valid 

P19 0,565 0,195 Valid 

P20 0,681 0,195 Valid 

P21 0,207 0,195 Valid 

P22 0,599 0,195 Valid 

P23 0,585 0,195 Valid 

P24 0,554 0,195 Valid 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa seluruh item pertanyaan 

keputusan pembelian dalam kuesioner mempunyai nilai r hitung > r tabel 

0,195, maka petanyaan tersebut valid. 

b. Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan 

valid. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu 
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variabel dikatakan reliabel jika memiliki Cronbach Alpha > 0,60.
114

 

Perhitungan nilai koefisien untuk instrumen penelitian yang digunakan 

diperoleh dari hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas Internet Marketing 

Item 
Cronbach 

Alpha 

Minimal 

Cronbach 

Alpha 

Keterangan 

P1 0,843 0,60 Reliabel 

P2 0,857 0,60 Reliabel 

P3 0,800 0,60 Reliabel 

P4 0,824 0,60 Reliabel 

P5 0,832 0,60 Reliabel 

P6 0,852 0,60 Reliabel 

P7 0,839 0,60 Reliabel 

P8 0,806 0,60 Reliabel 

 Sumber : Data PrimerDiolah, 2017 

 Berdasarkan tabel diatas, seluruh item pertanyaan dalam kuesioner 

internet marketing mempunyai Cronbach Alpha > 0,60, maka dapat 

disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut dinyatakan reliabel. 

 

Tabel 4.14 Uji Reliabilitas Brand Awareness 

Item 
Cronbach 

Alpha 

Minimal 

Cronbach 

Alpha 

Keterangan 

P9 0,767 0,60 Reliabel 

P10 0,728 0,60 Reliabel 

P11 0,758 0,60 Reliabel 

P12 0,703 0,60 Reliabel 

P13 0,721 0,60 Reliabel 
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118 
 

P14 0,789 0,60 Reliabel 

P15 0,741 0,60 Reliabel 

P16 0,754 0,60 Reliabel 

 Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel diatas, seluruh item petanyaan dalam kuesioner 

brand awareness mempunyai Cronbach Alpha > 0.60, maka dapat 

disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut dinyatakan reliabel. 

 

Tabel 4.15 Hasil Uji Reliabilitas Keputusan Pembelian 

Item 
Cronbach 

Alpha 

Minimal 

Cronbach 

Alpha 

Keterangan 

P17 0,774 0,60 Reliabel 

P18 0,750 0,60 Reliabel 

P19 0,789 0,60 Reliabel 

P20 0,759 0,60 Reliabel 

P21 0,733 0,60 Reliabel 

P22 0,786 0,60 Reliabel 

P23 0,795 0,60 Reliabel 

P24 0,795 0,60 Reliabel 

 Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel diatas, seluruh item pertanyaan dalam kuesioner 

keputusan pembelian mempunyai Cronbach Alpha > 0.60, maka dapat 

disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut dinyatakan reliabel.  
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2. Analisis Regresi Linear Berganda 

a. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam 

variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik digunakan 

adalah data yang memiliki distribusi normal.
115

 Normalitas data dapat 

dilihat dengan menggunakan uji normalitas Kolmogrov-Smirnov dengan 

alat ukur SPSS 17.0 sebagai berikut: 

Tabel 4.16 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test 

 

  Internet 

Marketing 

Keputusan 

Pembelian 

Brand 

Awareness 

N 100 100 100 

Normal 

Parameters
a,,b

 

Mean 21.99 23.15 21.91 

Std. Deviation 5.497 3.953 4.452 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .088 .085 .087 

Positive .051 .085 .070 

Negative -.088 -.075 -.087 

Kolmogorov-Smirnov Z .880 .854 .870 

Asymp. Sig. (2-tailed) .421 .459 .481 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

  Sumber : Data Primer Diolah, 2017 
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 Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa data variabel 

internet marketing, brand awareness, dan keputusan pembelian yang diuji 

berdistribusi normal, karena tingkat signifikan dari masing-masing 

variabel > 0,05 yaitu secara berurut sebesar 0.880, 0.854, dan 0.870. 

2) Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas adalah uji penyimpangan atau ketidaksamaan 

varians kesalahan residual.  Model regresi yang baik adalah model yang 

homokedastisitas. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas 

digunakan Uji-Glejser yaitu dengan meregresikan masing-masing variabel 

bebas terhadap nilai absolut dari residual. Jika nilai signifikan dari 

masing-masing variabel bebas > 0,05 , maka kesimpulannya tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Tabel 4.17 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.940 .637  4.616 .000 

Internet 

Marketing 

-.027 .029 -.119 -.921 .360 

Brand Awareness -.027 .036 -.097 -.751 .455 

a. Dependent Variable: RES2 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai signifikan dari variabel 

internet marketing dan brand awareness masing-masing sebesar 0.360 
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dan 0.455 atau > 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

3) Uji Multikolinearitas 

 Uji multikol bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Dalam penelitian 

ini pengukuran terhadap multikolinearitas menggunakan nilai Tolerance 

dan VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai Tolerance > 0,10 dan nilai 

VIF < dari 10,0 maka data yang diuji tidak terjadi multikolinearitas. 

Tabel 4.18 Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 6.477 1.128  5.743 .000   

Internet 

Marketing 

.119 .052 .165 2.302 .023 .595 1.681 

Brand 

Awareness 

.642 .064 .723 10.051 .000 .595 1.681 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa data yang diuji 

tidak terjadi multikolinearitas karena nilai Tolerance semua variabel 

independen  lebih besar dari 0,10 yakni sebesar 0,595 dan nilai VIF semua 

variabel independen lebih kecil dari 10,0 yakni sebesar 1,681. 
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b. Hasil Uji Hipotesis 

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh internet marketing dalam 

pembentukan brand awareness terhadap keputusan pembelian konsumen 

digunakan analisis regresi linear berganda. Didalam menguji penelitian 

dengan variabel intervening menggunakan analisis regresi linier berganda 

terdapat dua pengujian yang mutlak dilakukan, yaitu analisis Uji T 

(Parsial)  dan analisis koefisien determinasi. 

1) Uji T (Parsial) 

Uji T ini digunakan untuk menentukan analisis pengaruh apakah 

internet marketing berpengaruh dalam pembentukan brand awareness, 

apakah internet marketing dan brand awareness secara parsial 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen Ladyfame Shop, 

yang dapat dilihat dari besarnya t hitung terhadap t tabel. Dalam penelitian 

ini diketahui N = 100 pada tingkat kesalahan (α = 0,05) dengan derajat 

kebebasan df = n - k - 1, maka diperoleh nilai t tabel (97 ; 0.025) sebesar 

1,988 sedangkan t hitung dari independen adalah sebagai berikut : 

a) Pengujian Hipotesis I 

Sejalan dengan perumusan masalah pertama yang bertujuan 

membuktikan pengaruh internet marketing dalam pembentukan brand 

awareness, oleh sebab itu peneliti melakukan tahapan pengujian 

statistik yang diolah dengan bantuan program SPSS, Berdasarkan hasil 
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pengujian yang telah dilakukan diperoleh ringkasan hasil terlihat pada 

tabel 4.19 dibawah ini : 

Tabel 4.19 Hasil Uji T (Parsial) Variabel X terhadap Z 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

 Adapun kriteria keputusan : 

a) Jika t hitung < t tabel atau signifikansi > 0,05 maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

b) Jika t hitung > t tabel atau signifikansi < 0,05 maka Ho di tolak dan Ha 

diterima. 

Dari perhitungan regresi liniear diatas maka diperoleh hasil sebagai berikut : 

 

 

 Dari persamaan diatas dapat dijelaskan : 

H1 menyatakan internet marketing berpengaruh positif terhadap 

pembentukan brand awareness. Berdasarkan analisis data pengujian H1 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 10.574 1.430  7.394 .000   

Internet 

Marketing 

.516 .063 .636 8.169 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Brand Awareness 

Z = a + b1X + e Z = a + b1X + e 

Z = 10,574 +  0,636 X+ e Z = 10,574 +  0,636 X+ e 



124 
 

menunjukkan nilai t hitung sebesar 8,169 > 1,988. Signifikansi 0,000 < 0,05. 

Dengan demikian t hitung berada pada daerah Ho ditolak dan Ha diterima 

maka angka tersebut menunjukkan nilai yang signifikan yang artinya terdapat 

pengaruh positif dan signifikan antara internet marketing terhadap 

pembentukan brand awareness. Penyataan H1 diterima. Koefisien regresi 

internet marketing sebesar 0,636 artinya setiap penambahan 1% nilai internet 

marketing maka nilai brand awareness bertambah sebesar 63,6%. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel internet marketing terhadap 

brand awareness adalah positif.  Pernyataan Ho ditolak. 

b)  Pengujian Hipotesis II dan III 

 Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.20 Hasil Uji T (Parsial) Variabel X dan Z terhadap Y 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan mengenai hubungan antara 

variabel internet marketing dan brand awareness terhadap keputusan 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 6.477 1.128  5.743 .000   

Internet Marketing .119 .052 .165 2.302 .023 .595 1.681 

Brand Awareness .642 .064 .723 7.051 .000 .595 1.681 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 
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pembelian dimana α = 6.477, maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai 

berikut :  

 

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan : 

a) H2 menyatakan internet marketing berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian. Berdasarkan analisis data penguji H2 

menunjukan nilai t hitung sebesar 2,302 > 1,988. Signifikansi 0,023 < 

0,05. Dengan demikian t hitung berada pada daerah Ho ditolak dan Ha 

diterima maka angka tersebut menunjukan nilai yang signifikan yang 

artinya variabel internet marketing berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. Pernyataan H2 diterima. Koefisien regresi internet 

marketing sebesar 0,165 yang berarti apabila internet marketing 

mengalami peningkatan 1% maka keputusan pembelian akan 

mengalami kenaikan sebesar 16,5% dengan asumsi variabel lain 

konstan. Sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel 

internet marketing terhadap keputusan pembelian adalah positif.  

Pernyataan Ho ditolak. 

b) H3 menyatakan brand awareness  berpengaruh  positif terhadap 

keputusan pembelian. Berdasarkan analisis data penguji H3 

menunjukan nilai t hitung sebesar 7.051 > 1,988. Signifikansi 0,000 < 

0,05. Dengan demikian t hitung berada pada daerah Ho ditolak dan Ha 

Y = 6,477 +  0,165 X+ 0,723 Z + e Y = 6,477 +  0,165 X+ 0,723 Z + e 

Y = a + b1X + b2Z + e Y = a + b1X + b2Z + e 
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diterima maka angka tersebut menunjukan nilai yang signifikan yang 

artinya variabel brand awareness berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. Pernyataan H3 diterima. Koefisien regresi brand 

awareness sebesar 0,723 yang berarti apabila internet marketing 

mengalami peningkatan 1% maka keputusan pembelian akan 

mengalami kenaikan sebesar 72,3% dengan asumsi variabel lain 

konstan. Sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel 

brand awareness terhadap keputusan pembelian adalah positif.  

Pernyataan Ho ditolak. 

c. Analisis Koefisien Jalur 

Untuk mengetahui pengaruh variabel intervening digunakan metode 

analisis jalur (path analysis). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis 

regresi. Analisis jalur menggunakan analisis regesi untuk menaksir hubungan 

kausalitas antar variabel model yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan 

teori.  

Analisis regresi persamaan  pertama untuk mengetahui kekuatan 

hubungan dari variabel bebas terhadap variabel mediasi (intervening). 

Analisis regresi yang kedua untuk mengetahui kekuatan hubungan dari 

variabel bebas  terhadap variabel terikat. Hasil analisis masing-masing 

variabel terangkum dalam tabel berikut : 
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Tabel 4.21 Ringkasan Analisis Regresi 

Model 
Koefisien 

Beta 
Sig. R

2
 

Persamaan (1) X terhadap Z 0,636 0,000 0,405 

  

 
  

  

Persamaan (2) X terhadap Y 0,165 0,023 
0,702 

Z terhadap Y 0,723 0,000 

Sumber : Data Primer Diolah 2017 

Berdasarkan tabel diatas, hasil output SPSS memberikan nilai 

standardized beta internet marketing pada persamaan (1) sebesar 0,636 dan 

signifikan pada 0,000 yang berarti bahwa internet marketing memengaruhi 

brand awareness. Nilai koefisien standardized beta 0,636 merupakan nilai 

path atau jalur p1.  Pada output SPSS persamaan (2) nilai standardized beta 

internet marketing dan brand awareness sebesar 0,165 dan 0,723 semuanya 

signifikan. Nilai standardized beta internet marketing 0,165 merupakan nilai 

path atau jalur p2 dan nilai standardized beta brand awareness 0,723 

merupakan nilai path atau jalur p3.  

Besarnya nilai e : 

e1 = √        e2 = √      

e1 = √          e2 = √        

e1 = √       = 0,77   e1 = √           

 

Dari analisis kedua persamaan dan nilai e yang diperolah maka hasil 

Path Analysis dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 4.1 Hasil Analisis Jalur 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

  Dari gambar tersebut dan penjelasan pada paparan sebelumnya 

dilakukan pengujian Goodness of Fit model menggunakan koefisien determinasi 

total. Total keragaman data dapat dijelaskan oleh model diukur dengan rumus : 

Sehingga koefisien determinasi total dari data penelitian diukur dari 

hubungan koefisien determinasi (R
2
) pada kedua persamaan sebagai berikut : 

R
2 
= 1 - (e1

2
x e2

2
) 

R
2 
= 1 - (0,77

2
 x 0,54

2
) 

R
2
 = 1 - (0,59 x  0,29) 

R
2
 = 1 – 0,17 

R
2 
= 0,83 atau 83% 

Hasil perhitungan koefisien determinasi total sebesar 83% artinya 

keragaman data yang dapat dijelaskan dalam model tersebut adalah sebesar 

83% atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data 83%  dapat 

Brand 

Awareness 

Brand 

Awareness 

Internet 

Marketing 

Internet 

Marketing 

Keputusan 

Pembelian 

Keputusan 

Pembelian 

p2 0,165 p2 0,165 

p1 0,636 p1 0,636 p3 0,723 p3 0,723 

e1 = 0,914 e1 = 0,914 

e2 = 0,712 e2 = 0,712 
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dijelaskan oleh model tersebut. Sedangkan 17% sisanya dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak terdapat pada model penelitian ini. 

Hasil analisis jalur menunjukan bahwa internet marketing dapat 

berpengaruh secara langsung terhadap keputusan pembelian dan juga dapat 

berpengaruh tidak langsung melalui brand awareness sebagai variabel 

intervening atau variabel antara.  

1) Pengaruh langsung = p1  

Pengaruh langsung = 0,165 

2) Pengaruh tidak langsung = p2 x p3 

Pengaruh tidak langsung = 0,636 x 0,723 

Pengaruh tidak langsung = 0,459 

3) Pengaruh total = p1 + (p2 x p3) 

Pengaruh total = 0,165 + 0,459 = 0,624.  

Hal ini menunjukkan bahwa internet marketing secara langsung 

mampu memengaruhi keputusan pembelian konsumen sebesar 16,5%, 

namun keberadaan brand awareness sebagai variabel intervening mampu 

memaksimalkan pengaruh internet marketing terhadap keputusan 

pembelian menjadi sebesar 45,9%.  
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3. Pembahasan 

A. Pengaruh Internet Marketing dalam Pembentukan Brand Awareness 

terhadap Keputusan Pembelian. 

1) Uji T (Parsial) 

a. Pengaruh Internet Marketing dalam pembentukan Brand 

Awareness 

Berdasarkan teori Kotler dan Amstrong yang mengatakan 

bahwa internet marketing merupakan bentuk usaha baru dari 

perusahaan untuk memasarkan produk dan jasanya serta membangun 

hubungan dengan pelanggan melalui media internet. 

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukan nilai t hitung 

sebesar 8,169 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Dengan 

demikian t hitung berada pada Ho ditolak dan Ha diterima, maka dapat 

disimpulkan bahwa secara parsial internet marketing mempunyai 

pengaruh positif signifkan terhadap keputusan pembelian. 

Hal tersebut berarti menunjukan bahwa penggunaan internet 

marketing yang maksimal mengedepankan etika dalam melakukan 

pemasaran oleh Ladyfame Shop mampu membentuk brand awareness 

atau kesadaran merek dibenak konsumen. Maka dapat dikatakan 

bahwa pemasaran yang dilakukan melalui media internet dapat 

membuat konsumen aware terhadap brand suatu produk. Hal ini dapat 

disebabkan oleh keterkaitan brand awareness dengan frekuensi 
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seberapa sering sebuah informasi produk diterima dan diolah oleh 

anggota komunitas atau calon konsumen. Berdasarkan hasil yang telah 

diperoleh dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Ahmad Fajar Trinandra (2013) yang menyatakan bahwa 

pemasaran internet mempunyai pengaruh terhadap kesadaran merek 

secara positif dan signifikan. 

b. Pengaruh Internet Marketing terhadap Keputusan Pembelian 

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukan nilai t hitung 

sebesar 2,302 > 1,988 dengan signifikansi sebesar 0,023 < 0,05. 

Dengan demikian t hitung berada pada daerah Ho ditolak dan Ha 

diterima, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial internet 

marketing mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian.  

Hal tersebut menunjukan bahwa internet marketing yang 

interaktif, memberikan informasi baru, dan respon akan meningkatkan 

keputusan pembelian produk. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh 

dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan  Henriika Heikkinen (2012) yang menyatakan bahwa 

internet marketing dan media jejaring sosial mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap proses pengambilan keputusan pada 

turis wisata alam Jerman. 
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c. Pengaruh Brand Awareness terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen 

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukan nilai t hitung 

sebesar 7,051 > 1,988 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 

Dengan demikian t hitung berada pada daerah Ho ditolak dan Ha 

diterima, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial brand 

awareness mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian.  

Hal tersebut berarti semakin tinggi tingkat kesadaran merek 

dibandingkan merek yang lainnya akan mampu memberikan penilaian 

yang lain dari konsumen dan akan memengaruhi keputusan pembelian. 

Sesuai dengan perilaku konsumen bahwa konsumen cenderung lebih 

memilih produk yang sudah dikenalinya terlebih dahulu. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Vevi Ghealita dan Retno 

Setyorini (2015) yang menyatakan bahwa brand awareness 

memengaruhi keputusan pembelian konsumen dimana konsumen telah 

menyadari bahwa merek produk tersebut melekat dibenak konsumen 

dibandingkan dengan merek lain. 
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2) Analisis Koefisien Jalur 

a. Pengaruh Internet Marketing dalam Pembentukan Brand 

Awareness terhadap Keputusan Pembelian Konsumen. 

Berdasarkan hasil pengolahan data output SPSS memberikan 

nilai standardized beta internet marketing pada persamaan (1) sebesar 

0,636 dan signifikansi pada 0,000 yang berarti bahwa internet 

marketing mampu memengaruhi brand awareness. Pada output SPSS 

persamaan (2) nilai standardized beta internet marketing dan brand 

awareness masing-masing sebesar 0,165 dan 0,723 dengan taraf 

signifikansi masing-masing 0,023 dan 0,000  yang berarti internet 

marketing dan brand awareness secara parsial mampu memengaruhi 

keputusan pembelian. 

Hal ini menunjukan bahwa variabel internet marketing tidak 

hanya berpengaruh secara langsung terhadap keputusan pembelian 

tetapi juga secara tidak langsung melalui brand awareness sebagai 

variabel intervening. Besarnya pengaruh langsung adalah 0.165, 

sedangkan pengaruh tidak langsung sebesar (0,636 x 0,723) = 0.459, 

dengan pengaruh total sebesar 0,165 + (0,636 x 0,723) = 0,624. Hal ini 

menunjukkan bahwa internet marketing secara langsung mampu 

memengaruhi keputusan pembelian konsumen sebesar 16,5%, namun 

keberadaan brand awareness sebagai variabel intervening mampu 

memaksimalkan pengaruh internet marketing terhadap keputusan 
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pembelian yaitu menjadi sebesar 45,9%. Pemasaran melalui internet 

yang dilakukan Ladyfame Shop berperan dalam pembentukan brand 

awareness dibenak konsumennya hal ini disebabkan oleh keterkaitan 

brand awareness dengan frekuensi seberapa sering sebuah informasi 

produk diterima oleh konsumen, dimana internet marketing 

memungkinkan tersebarnya informasi ke banyak lapisan masyarakat 

dalam satu waktu. Kesadaran merek yang tinggi akan membuat produk 

yang dipasarkan menjadi brand preference di benak konsumen ketika 

hendak melakukan keputusan pembelian. 

B. Pengaruh Internet Marketing dalam Pembentukan Brand Awareness 

terhadap Keputusan Pembelian Konsumen dalam Perspektif Etika 

Bisnis Islam 

Internet marketing adalah suatu tindakan pemasaran untuk 

membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan melalui kegiatan 

secara online sebagai sarana untuk pertukaran pendapat, produk, dan jasa 

sehingga dapat mencapai tujuan bersama kedua kelompok. Pengaplikasian 

internet marketing dapat memudahkan dan menambah value bagi produk, 

lebih murah dan efisien. Salah satu tujuan pemasaran internet adalah untuk 

mengenalkan keberadaan suatu produk  kepada konsumen secara luas dan 

bagaimana membuat produk tersebut menjadi top of mind dalam benak 

konsumen. 
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Bisnis yang baik adalah bisnis yang dilakukan dengan tujuan tidak 

hanya untuk mencari keuntungan semata melainkan untuk mencari ridho 

Allah. Bisnis dalam Islam merupakan aktivitas yang bukan hanya 

berhubungan baik dengan manusia tetapi juga berhubungan baik dengan 

Allah SWT sebagai khaliq sehingga segala aktivitas hendaklah dilakukan 

dengan bernilai amal shaleh termasuk didalamnya aktivitas berindustri, 

berekonomi, berbisnis atau bermuamalah. Sama halnya dengan internet 

marketing, bahwa marketer muslim yang memanfaatkan internet sebagai 

sarana pemasaran haruslah mengedepankan nilai-nilai etika sesuai dengan  

etika bisnis dalam Islam. 

Etika bisnis dalam Islam adalah segala tindakan atau aktivitas bisnis 

harus dilakukan berdasarkan syari‟at Islam untuk memperoleh kebaikan di 

dunia dan akhirat serta mendapatkan keridhoan dan keberkahan dari Allah 

SWT. Dalam pandangan Islam, setiap bisnis yang dilakukan harus sesuai 

dengan etika bisnis Islam yang merujuk pada prinsip dan cara-cara 

berbisnis yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. 

Secara umum, Islam telah sangat jelas memberikan dan membahas 

persoalan etika bisnis yang bisa dijadikan landasan etika dalam melakukan 

pemasaran internet / internet marketing. Landasan  etika tersebut dapat 

dikemukakan bahwa :  

1) Berbisnis bukan hanya mencari keuntungan tetapi itu harus diniatkan 

kepada Allah SWT 
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2) Sikap jujur  

3) Sikap toleransi antar penjual dan pembeli 

4) Berlaku adil  

Nilai transaksi yang terpenting dalam bisnis adalah Al-Amanah 

(Kejujuran). Ia merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang 

paling menonjol dari orang yang beriman, bahkan kejujuran merupakan 

karakteristik dari para Nabi. 

Seorang pelaku bisnis hendaknya jujur, teguh, benar, dan lulus dalam 

semua perjanjian bisnisnya. Tidak ada ruang untuk penipuan, bicara 

bohong, bersumpah terlalu banyak, dan iklan yang menipu. Hal ini sesuai 

dengan firman Allah SWT, dalam QS. Al-Ahzab ayat 70 sebagai berikut : 

                       

 Artinya : “Hai orang-orangyang beriman, bertakwalah kamu kepada 

Allah dan katakanlah perkataan yang benar.” 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam menganjurkan unutuk 

mengungkapkan kata-kata yang benar dan tegas, jujur, tidak mengakali, 

dan tidak berbohong. Dalam hal ini kejujuran adalah kunci keberhasilan 

suatu bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, 

dalam hubungan kerja dan sebagainya. 

Pada prinsip kejujuran, dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi bahwa tidak 

ada dusta dalam menerangkan spesifikasi barang dagangan atau produk dan 
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berusaha mengunggulkan atas yang lainnya. Sebagaimana dijelaskan oleh 

Asyraf Muhammad Dawwabah bahwa bentuk kejujuran adalah pebisnis 

yang dalam memasarkan produknya harus dijauhkan dari iklan yang licik, 

sumpah palsu, atau memberikan informasi yang salah tentang keadaan 

produk yang dipasarkan untuk menipu calon pembeli dan juga harus 

komitmen dalam jual belinya dengan berlaku terus terang dan transparan 

untuk melahirkan ketertraman dalam hati dan kepercayaan konsumen.
116

 

Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 42% responden sangat menyetujui 

bahwa Ladyfame Shop memberikan informasi dengan jelas mengenai 

produk yang dijual dalam akun instagramnya. Ladyfame Shop menjelaskan 

kepada konsumen tentang bahan dasar yang digunakan, kegunaan produk 

tersebut, cara pemakaian atas produk yang dipasarkan, dan ketika 

mempromosikan produk, pemasar sudah terlebih dahulu mengonsumsi atau 

menggunakan produk yang dipasarkan. Sehingga pemasar dapat 

memberikan informasi kepada konsumen dengan bercerita tentang hasil 

yang dirasakan setelah menggunakan produk. Hal ini, menjadikan 

konsumen semakin aware dan percaya untuk membeli atau menggunakan 

produk yang dipasarkan. Penjelasan produk seperti detail bahan, size, 

warna motif, dan harga tersaji lengkap dalam kolom caption akun 

instagram Ladyfame Shop. Kejujuran dalam pemasaran Ladyfame Shop  

                                                             
116

 Ashraf Muhammad Dawwabah, Meneladani Keunggulan Bisnis Rasullah, (Semarang : 

Pustaka Nuun. 2008) 
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tercermin juga dalam mutu kualitas foto yang sesuai dengan produk 

aslinya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Ladyfame Shop telah 

menerapkan prinsip kejujuran dan pada kegiatan bisnisnya.  

Pada prinsip keadilan, Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa Islam 

melarang bai’al-gharar (jual beli yang tidak jelas sifat-sifat barang yang di 

perjualbelikan) karena mengandung unsur ketidakjelasan yang 

membahayakan / merugikan salah satu pihak yang melakukan transaski. 

Lebih lanjut Sonny Keraf menjelaskan bahwa pemasaran internet tidak 

boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Berdasarkan hasil 

penelitian, Ladyfame Shop telah melakukan transaksi atas produk yang 

jelas bentuk, wujud, serta sifatnya. Hal ini dibuktikan dari data penelitian 

yang menerangkan bahwa sebesar 54% responden setuju bahwa tingkat 

keamanan dan kerahasiaan data pribadi konsumen terjaga baik oleh pihak 

Ladyfame Shop. Dengan demikian Ladyfame Shop telah menerapkan 

prinsip keadilan agar tidak ada konsumen yang dirugikan dan merasa 

tertipu dalam bertransaksi di Ladyfame Shop.  

Dalam prinsip toleran menurut Ashraf Muhammad Dawwabah adalah 

mempermudah jual beli. Yang dimaksud mempermudah jual beli yaitu 

dengan adanya layanan komplain dari konsumen kepada perusahaan. 

Dalam hal ini, Ladyfame Shop melalui layanan pelanggan atau customer 

service yang disediakan menerima komplain jika terdapat produk rusak, 
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cacat, atau tidak sesuai dengan barang yang telah dipesan konsumen. 

Ladyfame Shop tidak tinggal diam dan akan bertanggung jawab untuk 

menggantikannya. Jika terdapat salah warna atau salah ukuran pihak 

Ladyfame Shop siap untuk bertanggung jawab menukar produk tersebut 

sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa Ladyfame Shop sudah cukup menerapkan prinsip 

toleran seperti yang telah dijabarkan diatas, sehingga jika terdapat 

komplain pada barang yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen maka 

konsumen dapat menukarkannya dengan barang yang sesuai keinginannya. 

Bedasarkan penjabaran diatas, bahwa kejujuran adalah kunci 

kesuksesan bisnis. Kejujuran dalam arti luas terkait dengan perilaku 

keterbukaan, transparansi, adil, toleransi, terlepas dari kebohongan, dan 

sesuatu yang disembunyikan. Kegiatan perniagaan yang dilakukan baik 

secara offline maupun secara online atau melalui media internet haruslah 

mengedepankan nilai-nilai etis, termasuk didalamnya kejujuran. Kejujuran 

merupakan faktor penyebab keberkahan bagi pedagang dan pembeli. Oleh 

karena itu, sifat terpenting bagi pedagang yang di ridhoi Allah adalah 

kejujuran.  Pelaku bisnis yang mempercayai keberadaan Tuhan akan selalu 

berperilaku jujur dalam segala kegiatan bisnisnya, karena mereka percaya 

bahawa Tuhan akan senantiasa mengawasai setiap gerak-gerik umat-Nya. 

Dengan menerapkan kejujuran, mengedepankan etika bisnis, memberikan 
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pelayanan maksimal, akan mampu menciptakan nilai tambah terhadap 

produk itu sendiri agar lebih unggul dari produk sejenisnya/kompetitor. Hal 

tersebut akan mampu membentuk kesadaran di benak konsumen dan lebih 

jauh lagi kepercayaan dibenak konsumen akan terbentuk. Konsumen yang 

sudah percaya terhadap suatu produk/layanan tidak akan merasa ragu 

dalam membuat keputusan dalam pembelian. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh internet marketing dalam 

pembentukan brand awareness terhadap keputusan pembelian konsumen dalam 

perspektif etika bisnis islam, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara parsial internet marketing (X) berpengaruh positif dalam pembentukan 

brand awareness (Z), brand awareness (Z) secara parsial berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian konsumen (Y) dan internet marketing (X) 

secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen (Y). 

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel internet marketing 

dan brand awareness mampu mempengaruhi variabel keputusan pembelian 

konsumen baik secara parsial maupun simultan, dimana variabel brand 

awareness (variabel intervening) memberikan kontribusi yang lebih dominan 

terhadap variabel keputusan pembelian yaitu sebesar 72,3%. Dengan 

demikian pengaruh yang sebenarnya terjadi dalam penelitian ini adalah 

pengaruh tidak langsung, yaitu melalui variabel brand awareness sebagai 

variabel intervening. 

2. Dalam perspektif Etika Bisnis Islam, secara umum pemasaran internet yang 

dilakukan Ladyfame Shop dalam mencapai tujuan perusahaan sudah sesuai 

dengan syariat Islam berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu 

141 141 
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kejujuran, keadilan, dan toleran antara penjual dan pembeli. Rasulullah SAW 

bersabda “Berpeganglah kamu pada kejujuran, karena kejujuran itu 

menunjukan kamu pada kebaikan, dan kebaikan itu jalan untuk menuju 

surga”(HR. Ahmad Bukhari dan Muslim). Dengan menjalankan bisnis sesuai 

etika yang diajarkan Rasulullah SAW, Ladyfame Shop mampu membangun 

kesadaran dan kepercayaan terhadap produknya dibenak konsumen, sehingga 

konsumen yang sudah percaya dan menyadari akan keberadaan brand produk 

tersebut tidak akan merasa ragu dalam melakukan keputusan pembelian, 

sesuai dengan perilaku konsumen bahwa konsumen cenderung melakukan 

pembelian pada produk yang sudah akrab dengannya atau sudah ia kenali 

sebelumnya. 

B. Saran 

1. Kepada Ladyfame Shop agar lebih meningkatkan kemudahan dan keamanan 

dalam bertransaksi dengan cara membentuk website atau e-commerce sebagai 

media jual-beli online, mengingat keamanan merupakan hal yang menjadi 

pertimbangan utama bagi konsumen dalam melakukan pembelian. Penjualan 

melalui e-commerce akan memberikan kemudahan bagi konsumen dalam 

bertransaksi dan tingkat keamanan akan lebih terjaga dibandingkan penjualan 

online yang masih memanfaatkan media sosial secara manual. Pengadaan 

pelatihan terhadap pegawai Ladyfame Shop mengenai e-commerce perlu 

untuk dilakukan guna memaksimalkan manfaat dari penggunaan website itu 

sendiri.  
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2. Bagi konsumen untuk melakukan transaksi online melalui marketplace resmi 

atau e-commerce (website) guna menjaga keamanan bertransaksi dan menjaga 

informasi data pribadi agar tidak disalahgunakan.  

3. Bagi FEBI untuk memberikan mata kuliah tambahan yang berisi tentang 

pengenalan mengenai internet marketing. Di era digital seperti saat ini 

pengenalan mengenai pemasaran internet perlu dilakukan agar mahasiswa 

memiliki bekal guna menghadapi kemajuan teknologi yang begitu cepat 

berubah, mengingat keberadaan internet ini memberikan peluang tersendiri di 

bidang Ekonomi. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel 

lain selain variabel yang disebutkan dalam penelitian ini untuk diteliti 

selanjutnya. 
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Variabel 
Definisi Operasional 

Variabel 
Indikator Dimensi Pernyataan 

Variabel 

Independen 

 

Internet 

Marketing 

(X) 

Internet Marketing 

merupakan bentuk 

usaha dari perusahaan 

untuk memasarkan 

produk dan jasanya 

serta membangun 

hubungan dengan 

pelanggan melalui 

media internet. 

(Kotler Philip, 

Amstrong Gary. 

Prinsip-prinsip 

Pemasaran 2013) 

 

 

Marketing Syariah 

adalah sebuah disiplin 

strategis yang 

mengarahkan proses 

penciptaan, 

penawaran, dan 

perubahan values dari 

satu inisiator kepada 

stakeholder-nya, yang 

dalam keseluruhan 

a. Website Design 

(Desain Website) 

 

Realistis (Al-

Waqi’iyyah) 

 

b. Fulfillment/Relia

bility  

(Pemenuhan 

Janji) 

 

Humanistis (Al-

Insaniyyah) 

 

 

c. Security/Privacy 

(Keamanan dan 

Privasi) 

 

Ketuhanan 

(Rabbaniyyah) 

 

 

1. Informasi produk 

mendalam 

 

2. Website mudah 

digunakan dalam 

proses transaksi 
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1. Produk yang 

dikirimkan sesuai 

dengan yang 

digambarkan pada 

website 

 

2. Produk dikirimkan 

sesuai dengan yang 

dipesan 
91

 

 

1. Website memberi 

rasa aman 

melakukan 

transaksi  

 

2. Website memberi 

keamanan privasi 
92

 

 

1. Apakah  instagram Ladyfame Shop 

memberikan informasi produk dengan jelas ? 

 

2. Apakah proses transaksi pembelian produk 

Ladyfame Shop dalam instagram mudah 

dilakukan ? 

 

1. Apakah Ladyfame Shop memberikan mutu 

kualitas foto sesuai dengan produk aslinya ? 

 

2. Apakah anda mendapatkan produk yang sesuai 

dengan foto dan deskripsi yang tertera ? 

 

 

 

 

 

1. Apakah anda merasa aman dalam bertransaksi  

di Ladyfame Shop ?  

 

2. Apakah anda yakin bahwa data pribadi anda 

tidak disalahgunakan pihak Ladyfame Shop ? 

 

 

D. Definisi Operasional Variabel D. Definisi Operasional Variabel 
8

7
 

8
7
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prosesnya sesuai 
dengan akad dan 

prinsip-prinsip 

muamalah Islami. 

(Kartajaya, Hermawan 

dan Muhammad 

Syakir Sula. Syariah 

Marketing, 2008 

d. Customer 
Service 

(Layanan 

Pelanggan) 

 

 

Etis 

(Akhlaqiyyah) 

 

1. Siap menanggapi 
kebutuhan 

konsumen 

 

2. Pertanyaan 

konsumen dijawab 

segera
93

 

 

1. Apakah keberadaan customer service 
membantu anda dalam melakukan transaksi 

pembelian ? 

 

2. Apakah  pihak customer service memberikan 

pelayanan secara maksimal dan berusaha 

merespon dengan cepat ? 

Variabel 

Intervening 

 

Brand 

Awareness 

(Z) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brand Awareness 

adalah terkait dengan 

kekuatan dari merek 

yang tertanam di 

memori yang 

tercermin pada 

konsumen dengan 

kemampuan untuk 

recall (mengingat) 

atau recognition 

(mengenali) suatu 

merek dalam kondisi 

yang berbeda. 

(Agus Soehadi, 

Effective Branding : 

Konsep dan Aplikasi 

Pengembangan, 2005) 

a. Recall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Recognition 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Konsumen dapat 

mengingat kembali 

mengenai merek 

yang pernah 

diingatnya, karena 

nama merek yang 

sederhana, mudah 

diucapkan, dan 

akrab terdengar.
94

 

 

1. Konsumen dapat 

mengenali merek 

tersebut termasuk  

dalam satu kategori 

tertentu 

 

2. Konsumen 

mengenali merek 

tersebut karena 

1. Apakah anda mengingat nama Ladyfame Shop 

karena nama merek tersebut pendek ? 

 

2. Apakah anda mengingat nama Ladyfame Shop 

karena nama merek terdengar akrab ditelinga ? 

 

 

 

 

 

1. Apakah anda sudah mengenal produk fashion 

merek Ladyfame ? 
 

2. Apakah produk Ladyfame Shop mudah 

dikenali karena memiliki ciri khas tertentu 

yang berbeda dari produk fashion sejenisnya ? 

 

 

 

8
8

 
8
8
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c. Purchase 

 

 

 

 

 

 

 

d. Consumption 

 

berbeda dengan 
merek sejenisnya

95
 

 
1. Konsumen 

menjadikan merek 

sebagai  alternatif 

pilihan saat akan 

membeli produk,
96

 

 

 

 

1. Konsumen 

mengingat merek 

tersebut walaupun 

sedang 

mengkonsumsi 

merek sejenis 

lainnya.
97 

 
 

 

1. Apakah produk fashion Ladyfame Shop 

menjadi alternatif pilihan utama ketika anda 

akan membeli produk fashion ? 

 

2. Apakah anda merekomendasikan Ladyfame 

Shop kepada orang lain yang akan membeli 

produk fashion ? 

 

1. Apakah anda tetap ingat merek Ladyfame 

walaupun sedang menggunakan merek fashion 

lain ? 

 

2. Apakah ketika anda melihat online shop 

lainnya yang menjual fashion anda kembali 

melihat produk Ladyfame Shop sebagai 

perbandingan ? 

Variabel 

Dependen 

 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Keputusan Pembelian 

merupakan proses 

dimana konsumen 

melewati lima tahapan 

seperti pengenalan 

produk, pencarian 

informasi, evaluasi 

alternatif, keputusan 

pembelian dan pasca 

a. Attention 

(Perhatian) 

 

 

 

 

 

 

1. Pesan yang 

disampaikan dalam 

iklan  
2. Kepercayaan 

terhadap produk 
3. Visualisasi 

iklan/penampilan 

iklan yang 

menarik
98 

1. Apakah  setelah anda melihat iklan produk 

Ladyfame Shop anda menaruh perhatian 

terhadap produk tersebut ? 

 

2. Apakah tampilan pada iklan produk fashion di 

instagram Ladyfame Shop mempunyai 

keunikan sendiri dalam menarik perhatian anda 

? 
 

8
9

 
8
9
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 Ibid 
100

 Ibid, hlm.4 

pembelian yang 
dimulai jauh sebelum 

pembelian aktual 

dilakukan dan 

memiliki dampak yang 

lama setelah itu. 

 

(Kotler Philip, 

Manajemen 

Pemasaran, 2006) 

 
b. Interest 

(Menarik) 

 

 

 

 

 

 

 

c. Desire 

(Nilai Sugesti 

/Keinginan) 

 

 

 

 

 

 

 

d. Action 

(Tindakan) 

 
1. Persepsi konsumen 

mengenai produk 

setelah iklan 

ditampilkan 

 

2. Efektifitas media 

yang digunakan
99  

 

 
1. Iklan 

membangkitkan 

keinginan untuk 

mengkonsumsi 

produk 

 

2. Iklan menampilkan 

alasan 

mengkonsumsi 

produk
100

 

 

1. Keyakinan untuk 

membeli produk 

 
1. Apakah setelah anda melihat iklan produk 

Ladyfame Shop anda tertarik untuk mencari 

tahu lebih tentang produk tersebut ? 
 

2. Apakah ketika anda melihat iklan produk 

Ladyfame Shop anda tertarik untuk memegang 

langsung produk yang ditampilkan ? 

 

 

1. Apakah iklan produk Ladyfame Shop di 

instagram membangkitkan keinginan anda  

untuk membeli produk tersebut ? 

 

2. Apakah caption pada produk yang diiklankan 
di instagram Ladyfame Shop memberikan 

alasan mengapa anda harus membeli produk 

tersebut ? 
 

 
1. Apakah iklan produk Ladyfame Shop di 

instagram membuat anda sesegera mungkin 

untuk melakukan pembelian terhadap produk 

tersebut ? 

 

2. Apakah iklan produk Ladyfame Shop di 

instagram membuat anda kecanduan untuk 

terus membeli jika datang produk baru ? 

9
0
 

9
0
 



 

 



KUESIONER PENELITIAN 

PENGARUH INTERNET MARKETING DALAM PEMBENTUKAN BRAND 

AWARENESS TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN DALAM 

PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI PADA KONSUMEN LADYFAME SHOP) 

 

A. Data Responden  

Beri tanda  silang (X) pada kolom yang sesuai. Jika salah memberikan silang, lingkari saja 

pada kolom yang salah tersebut. 

 

1. Nama   : ………………………………... 

 

2. Jenis kelamin  : ☐Laki-laki ☐ Perempuan 

 

3. Usia    : ☐ ≤ 18 Tahun       ☐ 19-25 Tahun ☐26-35 Tahun  

  ☐ 36-49 Tahun     ☐≥ 50 Tahun  

    

4. Bidang pekerjaan  ☐ Jajaran pemerintahan (Kepala Desa, Ketua RW, Ketua  

          RT, dan pejabat lainnya)  

    ☐ PNS/TNI-Polri  ☐  Petani                  

   ☐ Wiraswasta   ☐  Siswa/Mahasiswa 

   ☐ Pegawai swasta  ☐  Ibu rumah tangga 

               

5. Pendidikan terakhir ☐ Sekolah Dasar  ☐ SLTP    

    ☐ SLTA (SMU, SMK, dll) ☐ Diploma 

   ☐ S-1     ☐ S-2 

   ☐ S-3 

6. Berapa kali anda mengunjungi Instagram “Ladyfame Shop” dalam sehari   

☐ 1 Kali  

    ☐ 2-4 Kali 

    ☐ ≥ 5 Kali 

7. Mengetahui Informasi Instagram “Ladyfame Shop” dari   

☐ Teman /sahabat  

    ☐ Muncul di “Timeline” Instagram 

    ☐ Keluarga/kerabat 

 

 

 

 

 



B. Petunjuk Pengisian 

1. Daftar pertanyaan berikut ini semata-mata hanya untuk kepentingan ilmu  pengetahuan, 

tidak ada hubungannya dengan mencari kesalahan pihak manapun juga. 

2. Daftar pertanyaan ini mohon dijawab dengan sejujurnya sesuai dengan  yang  Bapak/Ibu 

rasakan selama menjalankan tugas sehari-hari. 

3. Untuk  mengisi angket ini, Bapak/Ibu tidak perlu mencantumkan nama dan identitas 

lainnya. 

4.  Isilah pernyataan ini dengan memberikan tanda silang (√) pada salah satu alternatif 

jawaban.  

Alternative Bobot 

SS = Sangat Setuju 1 

S = Setuju 2 

TS = Tidak Setuju 3 

STS = Sangat Tidak Setuju 4 

 

 

Internet Marketing 

Di bawah ini terdapat kuesioner tentang Internet Marketing 

Beri tanda (V) pada kolom yang tersedia sesuai dengan pilihan Anda. 

Pernyataan 1 2 3 4 

Website Design - Realistis (Al-Waqi’iyyah)      

Apakah  instagram Ladyfame Shop memberikan informasi 

produk dengan jelas ? 
    

Apakah proses transaksi pembelian produk Ladyfame Shop 

dalam instagram mudah dilakukan ? 
    

Fulfillment (Pemenuhan Janji) –  

Humanistis (Al-Insaniyyah) 

    

Apakah Ladyfame Shop memberikan mutu kualitas foto 

sesuai dengan produk aslinya ? 
    

Apakah anda mendapatkan produk yang sesuai dengan foto 

dan deskripsi yang tertera ? 
    

Security/Privacy (Keamanan) - Ketuhanan (Rabbaniyyah)     

Apakah anda merasa aman dalam bertransaksi di Ladyfame 

Shop ?  
    

Apakah anda yakin bahwa data pribadi anda tidak 

disalahgunakan pihak Ladyfame Shop ? 

    

Customer Service - Etis (Akhlaqiyyah)     

Apakah keberadaan customer service membantu anda dalam 

melakukan transaksi pembelian ? 
    

Apakah  pihak customer service memberikan pelayanan 

secara maksimal dan berusaha merespon dengan cepat ? 
    



 

 

Brand Awareness 

Di bawah ini terdapat kuesioner tentang Brand Awareness. Beri tanda (V) pada kolom yang 

tersedia sesuai dengan pilihan Anda. 

Pernyataan 1 2 3 4 

Recall     

Apakah anda mengingat nama Ladyfame Shop karena nama 

merek tersebut pendek ? 
    

Apakah anda mengingat nama Ladyfame Shop karena nama 

merek terdengar akrab ditelinga ? 
    

Recognition     

Apakah anda sudah mengenal produk fashion merek 

Ladyfame ? 
    

Apakah produk Ladyfame Shop mudah dikenali karena 

memiliki ciri khas tertentu yang berbeda dari produk 

fashion sejenisnya ? 

    

Purchase     

Apakah produk fashion Ladyfame Shop menjadi alternatif 

pilihan utama ketika anda akan membeli produk fashion ? 
    

Apakah anda merekomendasikan Ladyfame Shop kepada 

orang lain yang akan membeli produk fashion ? 
    

Consumption     

Apakah anda tetap ingat merek Ladyfame walaupun sedang 

menggunakan merek fashion lain ? 
    

Apakah ketika anda melihat online shop lainnya yang 

menjual fashion anda kembali melihat produk Ladyfame 

Shop sebagai perbandingan ? 

    

 

 

Keputusan Pembelian 

Di bawah ini terdapat kuesioner tentang keputuan pembelian. Beri tanda (√) pada kolom yang 

tersedia sesuai dengan pilihan Anda. 

Pernyataan 1 2 3 4 

Attention (Perhatian)     

Apakah  setelah anda melihat iklan produk Ladyfame 

Shop anda menaruh perhatian terhadap produk tersebut 

? 

    

Apakah tampilan pada iklan produk fashion di instagram 

Ladyfame Shop mempunyai keunikan sendiri dalam 

menarik perhatian anda ? 

    

Interest (Menarik)     

Apakah setelah anda melihat iklan produk Ladyfame 

Shop anda tertarik untuk mencari tahu lebih tentang 

produk tersebut ? 

    



Apakah ketika anda melihat iklan produk Ladyfame 
Shop anda tertarik untuk memegang langsung produk 

yang ditampilkan ? 

    

Desire (Nilai Sugesti/Keinginan)     

Apakah iklan produk Ladyfame Shop di instagram 

membangkitkan keinginan anda  untuk membeli produk 

tersebut ? 

    

Apakah caption pada produk yang diiklankan di 

instagram Ladyfame Shop memberikan alasan mengapa 

anda harus membeli produk tersebut ? 

    

Action (Tindakan)     

Apakah iklan produk Ladyfame Shop di instagram 

membuat anda sesegera mungkin untuk melakukan 

pembelian terhadap produk tersebut ? 

    

Apakah iklan produk Ladyfame Shop di instagram 

membuat anda kecanduan untuk terus membeli jika 

datang produk baru ? 

    

 

 



 
 

Jawaban Responden Item Pertanyaan Variabel Internet Marketing (X) 

 

No X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 Jumlah X 

1 3 4 2 2 3 3 1 1 19 

2 3 3 3 3 1 3 3 3 22 

3 3 3 3 3 2 3 3 2 22 

4 1 4 1 1 1 2 1 1 12 

5 3 1 1 2 3 1 1 3 15 

6 1 2 1 3 1 1 1 2 12 

7 3 3 1 1 1 1 2 1 13 

8 2 3 3 2 3 3 2 3 21 

9 2 2 1 1 1 1 1 1 10 

10 1 4 1 2 1 2 1 1 13 

11 3 2 3 3 3 2 1 1 18 

12 3 3 3 3 3 3 3 2 23 

13 3 1 1 1 1 1 1 1 10 

14 3 3 2 2 2 3 3 3 21 

15 3 3 3 3 3 3 1 3 22 

16 3 3 3 3 3 3 3 3 21 

17 4 2 3 4 3 3 3 3 25 

18 4 3 3 4 3 4 4 3 28 

19 4 3 4 4 4 3 3 4 29 

20 4 1 4 4 4 4 2 4 27 

21 4 3 3 3 3 3 4 3 26 

22 3 3 1 1 1 4 3 1 17 

23 4 4 4 1 4 3 4 4 28 

24 3 3 1 2 1 3 2 1 16 

25 3 3 2 2 2 3 2 2 19 

26 3 1 3 1 3 4 1 3 19 

27 3 2 1 1 1 2 1 1 12 

28 1 1 2 1 2 2 3 2 14 

29 1 1 2 2 1 2 3 2 14 

30 3 3 1 1 2 3 3 1 17 

31 4 2 2 1 2 2 4 2 19 

32 3 4 3 3 1 2 4 3 23 

33 2 1 1 1 3 2 1 1 12 

34 4 4 2 4 2 2 1 2 21 

35 3 4 4 3 4 4 4 4 30 

36 2 2 2 3 2 3 3 2 19 

37 3 3 3 3 4 3 3 3 25 



 
 

38 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

39 3 4 4 4 3 2 4 4 28 

40 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

41 4 3 3 2 3 3 3 3 24 

42 4 1 3 2 3 1 3 3 20 

43 4 1 2 2 2 3 3 2 19 

44 4 3 2 2 2 2 3 2 20 

45 4 3 3 4 3 3 4 3 27 

46 1 3 1 1 4 3 1 1 15 

47 4 4 4 4 1 3 4 4 28 

48 4 4 4 3 4 4 4 4 31 

49 4 3 3 4 3 4 1 3 25 

50 4 3 3 4 3 3 4 3 27 

51 4 3 3 2 3 3 2 3 23 

52 3 3 3 2 3 3 2 3 22 

53 4 4 3 4 3 3 3 3 27 

54 4 2 1 2 1 3 3 1 17 

55 4 4 3 3 3 2 4 3 26 

56 4 4 3 4 4 2 4 3 28 

57 4 3 4 4 3 3 3 4 28 

58 4 2 4 4 4 4 2 4 28 

59 4 4 4 4 4 3 4 4 31 

60 3 3 1 1 1 3 1 1 14 

61 4 3 3 2 3 3 4 3 25 

62 4 2 2 3 2 4 2 2 21 

63 3 2 2 1 3 3 1 2 17 

64 2 3 3 2 2 2 3 3 20 

65 3 3 3 2 3 3 3 3 23 

66 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

67 4 4 4 4 4 3 3 4 30 

68 3 4 4 4 4 4 4 4 31 

69 4 4 3 3 3 2 3 3 25 

70 4 3 3 3 3 3 4 3 26 

71 4 3 3 3 3 3 3 3 25 

72 4 3 4 3 4 4 3 4 29 

73 2 3 3 2 3 3 3 3 22 

74 4 4 4 4 4 4 3 4 31 

75 3 3 1 1 1 3 1 1 14 

76 3 3 4 3 4 3 3 4 27 

77 3 4 4 3 4 4 3 4 29 



 
 

78 4 4 4 3 2 1 4 4 26 

79 3 3 2 3 4 2 1 2 20 

80 2 4 3 2 3 3 3 3 23 

81 3 3 3 1 3 1 1 3 18 

82 4 3 3 4 3 2 4 3 26 

83 3 3 2 3 2 3 1 2 19 

84 4 4 3 4 3 2 4 3 27 

85 3 4 1 1 1 3 1 1 15 

86 3 4 3 1 3 3 1 3 21 

87 3 3 3 1 3 3 1 3 20 

88 4 4 2 3 2 3 3 2 23 

89 4 3 1 3 1 3 1 1 17 

90 4 3 1 2 1 2 3 1 17 

91 3 3 3 2 3 3 3 3 23 

92 2 2 2 2 2 3 3 2 18 

93 3 3 3 1 4 1 1 3 19 

94 4 4 4 4 4 4 3 4 31 

95 3 3 2 2 2 3 1 2 18 

96 4 3 2 3 4 3 2 4 25 

97 3 2 4 4 4 4 3 4 28 

98 3 3 4 4 2 4 3 4 27 

99 4 3 4 3 4 3 4 2 27 

100 2 3 4 2 3 4 3 3 24 

 

Jawaban Responden Item Pertanyaan Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

 

No Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 

Jumlah 

Y 

1 3 3 1 3 3 3 4 4 24 

2 4 3 3 3 3 4 3 3 26 

3 3 4 3 3 3 4 1 1 22 

4 4 3 3 4 2 1 3 4 24 

5 2 3 3 3 2 4 3 4 24 

6 1 1 1 1 2 1 1 2 10 

7 3 3 3 3 3 3 3 1 22 

8 3 3 2 3 3 3 3 3 23 

9 1 1 1 1 3 2 2 3 14 

10 4 2 1 1 3 3 2 4 20 

11 2 1 3 1 2 3 1 2 15 

12 3 3 3 3 2 3 3 3 23 

13 3 2 3 2 2 2 3 3 20 



 
 

14 1 2 3 2 3 2 3 3 19 

15 3 3 3 3 3 1 3 1 20 

16 3 3 3 3 3 3 1 3 22 

17 2 3 4 2 3 2 2 2 20 

18 3 4 4 4 3 4 4 3 29 

19 3 3 4 2 2 2 3 3 22 

20 1 3 4 1 2 1 3 1 16 

21 3 4 4 3 3 3 3 3 26 

22 3 2 3 3 2 3 3 3 22 

23 4 3 4 1 2 1 2 4 21 

24 3 3 3 3 2 3 1 3 21 

25 3 3 3 2 3 2 3 3 22 

26 1 3 3 3 3 3 3 1 20 

27 2 3 3 4 3 4 1 2 22 

28 1 2 1 3 3 3 2 1 16 

29 1 1 1 3 3 3 2 1 15 

30 3 3 3 1 3 1 3 3 20 

31 4 3 4 2 2 2 1 2 20 

32 2 3 3 3 2 3 3 4 23 

33 1 3 2 4 2 4 1 1 18 

34 4 4 4 3 3 3 3 4 28 

35 4 4 3 4 4 4 4 4 31 

36 2 3 2 3 4 3 3 2 22 

37 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

38 3 3 4 3 2 3 3 3 24 

39 4 3 3 3 2 3 3 4 25 

40 3 3 3 3 2 3 3 1 21 

41 3 4 3 3 3 3 4 3 26 

42 1 3 4 3 3 2 3 3 22 

43 1 3 1 3 3 3 4 1 19 

44 3 3 4 3 3 3 4 3 26 

45 4 3 4 2 3 2 1 3 22 

46 3 3 4 2 3 2 1 3 21 

47 3 3 4 3 3 3 2 4 25 

48 4 3 4 3 3 2 1 4 24 

49 3 4 4 3 2 3 4 3 26 

50 3 4 4 3 3 3 3 3 26 

51 3 3 4 3 3 3 1 3 20 

52 3 2 3 1 3 1 2 3 18 

53 4 3 4 3 3 3 4 4 28 



 
 

54 2 3 4 3 3 3 4 2 24 

55 4 4 4 4 3 4 3 4 30 

56 4 4 4 4 2 4 4 4 30 

57 3 4 3 3 2 3 2 3 23 

58 2 4 4 4 2 4 3 2 25 

59 4 4 4 3 2 3 4 2 26 

60 3 3 4 1 3 1 4 3 22 

61 3 3 4 4 3 4 3 3 27 

62 2 4 4 4 3 4 3 2 26 

63 2 3 3 1 2 1 3 2 17 

64 3 4 2 3 3 3 3 3 24 

65 4 3 3 3 3 3 3 3 25 

66 3 3 3 3 3 3 4 3 25 

67 4 3 4 3 2 3 3 4 26 

68 3 3 3 3 2 3 3 4 24 

69 4 4 4 4 3 4 3 4 30 

70 3 3 4 4 3 4 4 3 28 

71 3 3 4 3 2 3 4 3 25 

72 3 3 4 3 3 3 3 3 25 

73 3 3 2 3 3 3 3 3 23 

74 4 4 4 4 3 4 4 4 31 

75 3 1 3 3 2 3 1 3 19 

76 3 3 3 3 2 3 1 3 21 

77 4 3 3 3 2 4 3 4 26 

78 4 4 4 4 3 3 4 4 30 

79 3 3 3 3 3 1 3 3 22 

80 4 3 2 3 2 3 4 4 25 

81 3 3 3 1 2 3 3 3 21 

82 3 3 4 4 3 4 3 3 27 

83 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

84 4 4 4 4 3 4 4 4 31 

85 4 3 3 1 2 1 3 3 20 

86 4 3 3 1 2 1 3 4 21 

87 3 3 3 1 3 1 3 4 21 

88 4 3 4 3 2 3 4 4 27 

89 3 4 4 3 2 3 4 3 26 

90 3 3 4 1 3 1 3 3 21 

91 3 3 3 3 3 4 3 3 25 

92 2 3 2 3 3 2 2 2 19 

93 3 3 3 1 2 1 3 3 19 



 
 

94 4 4 4 4 3 4 4 4 31 

95 3 3 3 3 2 3 3 3 23 

96 3 3 4 4 3 3 3 3 26 

97 3 4 3 3 3 3 4 2 25 

98 3 2 3 4 3 4 2 3 24 

99 2 4 4 4 2 4 2 3 25 

100 3 4 2 2 3 2 2 3 21 

 

 

Jawaban Responden Item Pertanyaan Variabel Brand Awareness (Z) 

 

No Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 Z17 Z18 

Jumlah 

Z 

1 1 4 3 3 3 3 2 1 20 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

3 3 1 3 3 3 3 3 2 21 

4 1 4 4 4 3 3 2 3 24 

5 1 4 3 3 3 3 3 3 23 

6 1 1 1 1 1 1 1 3 10 

7 1 3 1 3 3 1 2 3 17 

8 1 3 3 3 3 3 2 3 21 

9 2 3 2 1 2 1 1 3 15 

10 1 2 1 2 2 1 3 2 14 

11 1 3 2 1 1 3 2 1 14 

12 3 3 3 3 3 3 2 3 23 

13 1 2 1 2 2 3 1 2 14 

14 3 2 3 2 2 2 1 2 17 

15 1 1 3 3 3 3 2 3 19 

16 3 3 3 3 3 3 2 3 23 

17 3 2 2 2 3 3 2 4 21 

18 4 4 4 4 4 4 3 3 30 

19 3 2 3 2 3 4 2 3 22 

20 2 1 3 1 3 3 2 3 18 

21 4 3 3 3 4 3 3 4 27 

22 3 3 3 3 2 2 1 2 19 

23 4 1 2 1 3 4 2 3 20 

24 2 3 1 3 3 1 2 3 18 

25 2 2 3 2 3 2 3 3 20 

26 1 3 3 3 3 3 3 3 22 

27 1 4 1 4 3 4 2 3 22 

28 3 3 2 3 2 3 1 2 19 



 
 

29 3 3 2 3 1 2 1 1 16 

30 3 1 3 1 3 4 4 3 22 

31 4 2 1 2 3 4 3 3 22 

32 4 3 3 3 3 3 3 3 25 

33 1 4 1 4 3 3 4 3 20 

34 1 3 3 3 4 3 3 4 24 

35 4 4 4 4 4 4 3 4 31 

36 3 3 3 3 3 3 2 3 23 

37 3 3 3 3 3 3 4 3 25 

38 3 3 3 3 3 3 4 3 25 

39 4 3 3 3 3 3 4 3 26 

40 3 3 3 3 3 3 2 3 23 

41 3 3 4 3 4 2 4 4 27 

42 3 2 3 2 3 2 2 3 20 

43 3 3 4 3 3 1 2 3 22 

44 3 3 4 3 3 2 2 3 23 

45 4 2 1 2 3 4 2 3 21 

46 1 2 1 2 3 3 2 3 17 

47 4 3 2 3 3 4 2 2 23 

48 4 2 1 2 3 3 2 3 20 

49 1 3 4 3 4 4 3 4 26 

50 4 3 3 3 4 4 3 4 28 

51 2 3 1 3 3 2 2 3 19 

52 2 1 2 1 2 1 1 2 12 

53 3 3 4 3 3 3 2 3 24 

54 3 3 3 3 3 3 2 3 23 

55 4 4 4 4 4 1 3 4 28 

56 3 4 4 4 4 2 3 4 28 

57 3 3 2 3 4 2 3 4 24 

58 2 4 3 4 4 2 3 4 26 

59 4 3 4 3 4 2 3 4 27 

60 1 1 3 1 3 1 2 3 15 

61 4 4 4 4 3 4 2 3 28 

62 2 4 3 4 4 3 3 3 26 

63 1 1 3 1 3 1 2 3 15 

64 3 3 3 3 4 3 3 4 26 

65 3 3 3 3 3 3 2 4 24 

66 3 3 3 3 3 3 2 3 23 

67 3 3 3 3 3 3 2 3 23 

68 4 3 3 3 3 3 2 3 24 



 
 

69 3 4 4 4 4 1 3 4 27 

70 4 4 4 4 3 2 2 3 26 

71 3 3 4 3 3 3 2 4 25 

72 3 3 3 3 3 3 2 3 23 

73 3 3 3 3 3 3 2 3 23 

74 3 4 4 4 4 2 3 3 27 

75 1 3 1 3 1 3 1 3 16 

76 3 3 1 3 2 3 1 2 18 

77 3 3 3 3 3 3 2 1 21 

78 4 4 4 4 4 1 3 4 28 

79 1 3 3 3 3 3 2 3 21 

80 3 3 3 3 3 3 2 3 23 

81 1 1 3 1 3 1 2 3 15 

82 4 4 4 4 3 2 2 3 26 

83 1 3 3 3 3 3 2 3 21 

84 4 4 4 4 4 2 3 4 29 

85 1 1 3 1 3 1 2 3 15 

86 1 1 3 1 3 1 2 3 15 

87 1 1 3 1 3 1 2 3 15 

88 3 3 4 3 3 3 2 3 24 

89 1 3 4 3 4 1 3 4 23 

90 3 1 3 1 3 1 2 3 17 

91 3 3 3 3 3 3 2 3 23 

92 3 2 2 2 2 2 1 2 16 

93 1 1 3 1 3 1 2 3 15 

94 3 4 4 4 4 2 3 4 28 

95 1 3 3 3 3 3 4 3 23 

96 2 4 3 4 3 3 4 3 26 

97 3 3 4 3 3 2 2 4 24 

98 3 4 2 2 3 2 2 4 22 

99 4 2 2 4 4 4 4 3 27 

100 3 4 2 4 4 4 4 3 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Hasil Output Uji Validitas Variabel Internet Marketing (X) 

 

Correlations 

  x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 skor 

x1 Pearson 

Correlation 

1 .240
*
 .396

**
 .480

**
 .316

**
 .241

*
 .398

**
 .392

**
 .613

**
 

Sig. (2-tailed)  .016 .000 .000 .001 .016 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

x2 Pearson 

Correlation 

.240
*
 1 .333

**
 .303

**
 .188 .188 .294

**
 .289

**
 .496

**
 

Sig. (2-tailed) .016  .001 .002 .061 .061 .003 .004 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

x3 Pearson 

Correlation 

.396
**

 .333
**

 1 .609
**

 .703
**

 .412
**

 .556
**

 .894
**

 .890
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .001  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

x4 Pearson 

Correlation 

.480
**

 .303
**

 .609
**

 1 .406
**

 .327
**

 .473
**

 .596
**

 .761
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .002 .000  .000 .001 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

x5 Pearson 

Correlation 

.316
**

 .188 .703
**

 .406
**

 1 .353
**

 .262
**

 .682
**

 .708
**

 

Sig. (2-tailed) .001 .061 .000 .000  .000 .008 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

x6 Pearson 

Correlation 

.241
*
 .188 .412

**
 .327

**
 .353

**
 1 .209

*
 .350

**
 .532

**
 

Sig. (2-tailed) .016 .061 .000 .001 .000  .037 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

x7 Pearson 

Correlation 

.398
**

 .294
**

 .556
**

 .473
**

 .262
**

 .209
*
 1 .516

**
 .681

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .003 .000 .000 .008 .037  .000 .000 

N 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

x8 Pearson 

Correlation 

.392
**

 .289
**

 .894
**

 .596
**

 .682
**

 .350
**

 .516
**

 1 .859
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .004 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 



 
 

skor Pearson 
Correlation 

.613
**

 .496
**

 .890
**

 .761
**

 .708
**

 .532
**

 .681
**

 .859
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Hasil Output Uji Reliabilitas Variabel Internet Marketing (X) 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.851 8 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x1 18.82 25.179 .497 .843 

x2 19.08 26.196 .360 .857 

x3 19.36 21.223 .842 .800 

x4 19.46 22.433 .660 .824 

x5 19.36 23.283 .596 .832 

x6 19.23 26.058 .411 .852 

x7 19.45 23.179 .550 .839 

x8 19.38 21.632 .798 .806 

 

 

 

 



 
 

Hasil Output Uji Validitas Variabel Brand Awareness (Z) 

Correlations 

  z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 skor 

z1 Pearson 

Correlation 

1 .254
*
 .250

*
 .327

**
 .283

**
 .289

**
 .149 .182 .596

**
 

Sig. (2-tailed)  .011 .012 .001 .004 .004 .139 .071 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

z2 Pearson 

Correlation 

.254
*
 1 .292

**
 .855

**
 .339

**
 .218

*
 .281

**
 .225

*
 .698

**
 

Sig. (2-tailed) .011  .003 .000 .001 .029 .005 .024 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

z3 Pearson 

Correlation 

.250
*
 .292

**
 1 .338

**
 .511

**
 -.088 .270

**
 .379

**
 .590

**
 

Sig. (2-tailed) .012 .003  .001 .000 .382 .007 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

z4 Pearson 

Correlation 

.327
**

 .855
**

 .338
**

 1 .471
**

 .301
**

 .388
**

 .261
**

 .788
**

 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .001  .000 .002 .000 .009 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

z5 Pearson 

Correlation 

.283
**

 .339
**

 .511
**

 .471
**

 1 .111 .656
**

 .694
**

 .758
**

 

Sig. (2-tailed) .004 .001 .000 .000  .273 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

z6 Pearson 

Correlation 

.289
**

 .218
*
 -.088 .301

**
 .111 1 .219

*
 -.064 .422

**
 

Sig. (2-tailed) .004 .029 .382 .002 .273  .028 .524 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

z7 Pearson 

Correlation 

.149 .281
**

 .270
**

 .388
**

 .656
**

 .219
*
 1 .422

**
 .619

**
 

Sig. (2-tailed) .139 .005 .007 .000 .000 .028  .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

z8 Pearson 

Correlation 

.182 .225
*
 .379

**
 .261

**
 .694

**
 -.064 .422

**
 1 .556

**
 

Sig. (2-tailed) .071 .024 .000 .009 .000 .524 .000  .000 

N 

 

 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 



 
 

 

Hasil Output Uji Validitas Variabel Brand Awareness (Z) 

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.771 8 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

z1 19.39 15.250 .385 .767 

z2 19.15 14.694 .571 .728 

z3 19.12 15.824 .408 .758 

z4 19.17 14.001 .697 .703 

z5 18.89 15.634 .679 .721 

z6 19.38 17.086 .227 .789 

z7 19.58 15.882 .504 .741 

z8 18.90 16.838 .433 .754 

 

 

 

skor Pearson 
Correlation 

.596
**

 .698
**

 .590
**

 .788
**

 .758
**

 .422
**

 .619
**

 .556
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



 
 

Hasil Output Uji Validitas Variabel Keputusan Pembelian (Y) 
 

Correlations 

  y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 skor 

y1 Pearson 

Correlation 

1 .390
**

 .385
**

 .129 -.047 .092 .228
*
 .648

**
 .626

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .199 .641 .361 .023 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

y2 Pearson 

Correlation 

.390
**

 1 .484
**

 .441
**

 .122 .317
**

 .422
**

 .198
*
 .719

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .225 .001 .000 .048 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

y3 Pearson 

Correlation 

.385
**

 .484
**

 1 .225
*
 -.085 .112 .205

*
 .268

**
 .565

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .025 .401 .266 .041 .007 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

y4 Pearson 

Correlation 

.129 .441
**

 .225
*
 1 .193 .777

**
 .228

*
 .078 .681

**
 

Sig. (2-tailed) .199 .000 .025  .055 .000 .023 .439 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

y5 Pearson 

Correlation 

-.047 .122 -.085 .193 1 .130 .092 -.055 .207
*
 

Sig. (2-tailed) .641 .225 .401 .055  .197 .361 .589 .038 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

y6 Pearson 

Correlation 

.092 .317
**

 .112 .777
**

 .130 1 .147 .077 .599
**

 

Sig. (2-tailed) .361 .001 .266 .000 .197  .143 .444 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

y7 Pearson 

Correlation 

.228
*
 .422

**
 .205

*
 .228

*
 .092 .147 1 .248

*
 .585

**
 

Sig. (2-tailed) .023 .000 .041 .023 .361 .143  .013 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

y8 Pearson 

Correlation 

.648
**

 .198
*
 .268

**
 .078 -.055 .077 .248

*
 1 .554

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .048 .007 .439 .589 .444 .013  .000 

N 

 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 



 
 

skor Pearson 
Correlation 

.626
**

 .719
**

 .565
**

 .681
**

 .207
*
 .599

**
 .585

**
 .554

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .038 .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Hasil Output Uji Reliabilitas Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.715 8 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

y1 20.24 11.922 .461 .774 

y2 20.11 11.978 .614 .750 

y3 19.98 12.363 .397 .789 

y4 20.39 11.311 .521 .759 

y5 20.54 14.918 .282 .733 

y6 20.39 11.897 .411 .786 

y7 20.36 12.152 .375 .795 

y8 20.25 12.412 .369 .795 

 

 

 

 



 
 

Hasil Output Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Internet 

Marketing 

Keputusan 

Pembelian 

Brand 

Awareness 

N 100 100 100 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 21.99 21.91 21.91 

Std. Deviation 5.497 4.452 4.452 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .088 .087 .127 

Positive .051 .070 .070 

Negative -.088 -.087 -.127 

Kolmogorov-Smirnov Z .880 .854 .870 

Asymp. Sig. (2-tailed) .421 .459 .481 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Hasil Output Uji Heteroskedastisidas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.940 .637  4.616 .000 

Internet Marketing -.027 .029 -.119 -.921 .360 

Brand Awareness -.027 .036 -.097 -.751 .455 

a. Dependent Variable: RES2 

 

  

Hasil Output Uji Multikolinearitas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 6.477 1.128  5.743 .000   

Internet 

Marketing 

.119 .052 .165 2.302 .023 .595 1.681 

Brand Awareness .642 .064 .723 10.051 .000 .595 1.681 



 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 6.477 1.128  5.743 .000   

Internet 

Marketing 

.119 .052 .165 2.302 .023 .595 1.681 

Brand Awareness .642 .064 .723 10.051 .000 .595 1.681 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

 

Hasil Output Uji T (Parsial) Variabel X terhadap Z 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 10.574 1.430  7.394 .000   

Internet 

Marketing 

.516 .063 .636 8.169 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Brand Awareness 

 

Hasil Output Uji T (Parsial) variabel X, Z  terhadap Y 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 6.477 1.128  5.743 .000   

Internet 

Marketing 

.119 .052 .165 2.302 .023 .595 1.681 

Brand 

Awareness 

.642 .064 .723 7.051 .000 .595 1.681 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

 

 

 



 
 

Hasil Output Uji Koefisien Determinasi (R-Square/R
2
)
 
 

Persamaan (1) : Z = a + b1X 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .636
a
 .405 .399 3.451 

a. Predictors: (Constant), Internet Marketing 

 

Persamaan (2) : Y = a + b1X + b2Z 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .838
a
 .702 .696 2.181 

a. Predictors: (Constant), Brand Awareness, Internet 

Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tampilan Akun Instagram Ladyfame Shop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deskripsi Produk pada Akun Ladyfame Shop 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran : 

Pesanan Produk Ladyfame Shop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Akun Line LadyfameShop 

 

 

 

         

        PALSU ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Laporan Keuangan Ladyfame Shop 

(Periode Oktober 2016 – Maret 2017) 

Bulan Omset 

Oktober 2016 Rp. 768.246.992 

November 2016 Rp. 448.489.284 

Desember 2016 Rp. 557.609.214 

Januari 2017 Rp. 428.289.274 

Februari 2017 Rp. 889.766.942 

Maret 2017 Rp. 780.439.107 

Rata-rata omset perbulan Rp. 647.140.134 

 

Hasil Survei APJII 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KARAKTERISTIK RESPONDEN 

No. Nama Usia 
Pendidikan 

Terakhir 
Pekerjaan 

1 Yulis Tina < 18 Tahun SLTP Siswa/Mahasiswa 

2 Nisvia Eriani 19-25 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

3 Marleni Fitriantini 19-25 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

4 Walia Nabila Saad 19-25 Tahun S1 Pegawai Swasta 

5 Melya Andeska 19-25 Tahun S1 Wiraswasta 

6 Nia Aristantia 19-25 Tahun S1 Wiraswasta 

7 Amalia Kurnia Ersa 19-25 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

8 Lia Amelia < 18 Tahun SLTP Siswa/Mahasiswa 

9 Putri Maharani < 18 Tahun SLTP Siswa/Mahasiswa 

10 Okta Supriayaningsih 26-35 Tahun S2 Pegawai Swasta 

11 Susanti 19-25 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

12 Dinda Wuci Gasani 19-25 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

13 Meitisia Dhika Labara 19-25 Tahun S1 Wiraswasta 

14 Aula Nurul Ma'rifah 19-25 Tahun S1 IRT 

15 Cici Karlina 26-35 Tahun Diploma Pegawai Swasta 

16 Eni Rosita < 18 Tahun SLTP Siswa/Mahasiswa 

17 Shafa < 18 Tahun SLTP Siswa/Mahasiswa 

18 Mardiana 19-25 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

19 Kevin Liliana 26-35 Tahun S1 PNS/TNI/POLRI 

20 Evania Lestari 19-25 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

21 Tria Wulandari < 18 Tahun SLTP Siswa/Mahasiswa 

22 Rismiyanti < 18 Tahun SLTP Siswa/Mahasiswa 

23 Ratna Sari 19-25 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

24 Andi Syahputra < 18 Tahun SLTP Siswa/Mahasiswa 

25 Liawati Permata Sari 19-25 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

26 Nurwani < 18 Tahun SLTP Siswa/Mahasiswa 

27 Rangga Kemala 19-25 Tahun S1 Wiraswasta 

28 Ujang 26-35 Tahun S1 PNS/TNI/POLRI 

29 Rosa Rahma Laura 19-25 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

30 Aprilia Mayang Sari < 18 Tahun SLTP Siswa/Mahasiswa 

31 Veti Andriani 19-25 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

32 Alqodri  19-25 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

33 Dini Aprilia Rama Fitri 26-35 Tahun S1 PNS/TNI/POLRI 

34 Asep Dwi Purwoto 19-25 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

35 Iis Soviani < 18 Tahun SLTP Siswa/Mahasiswa 

36 Putri Apriyanti 19-25 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

37 Nuramalia Sholeha 19-25 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 



 
 

38 Rudi Antoro 19-25 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

39 Kikit Fingki 19-25 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

40 Mutiara Agitha Rasyid < 18 Tahun SLTP Siswa/Mahasiswa 

41 Saskia < 18 Tahun SLTP Siswa/Mahasiswa 

42 Trisna Rima Diana 19-25 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

43 Aulia Nurcharisma < 18 Tahun SLTP Siswa/Mahasiswa 

44 Muhammad Akbar Jufi 19-25 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

45 Armania 26-35 Tahun S1 PNS/TNI/POLRI 

46 Syakira Irsyad < 18 Tahun SLTP Siswa/Mahasiswa 

47 Wulan Diah Puspitasari 26-35 Tahun S1 Pegawai Swasta 

48 Tika Ega Fabella 26-35 Tahun S1 Pegawai Swasta 

49 Feggi Zilfa Handayani 19-25 Tahun S1 Pegawai Swasta 

50 Zuhrotul Azizah 26-35 Tahun Diploma Pegawai Swasta 

51 Ghina Lisna 19-25 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

52 Aqilla Fita 19-25 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

53 Reny Septiani 19-25 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

54 Rinda Cintya AM 19-25 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

55 Yuriska Dwi Avisha 19-25 Tahun Diploma Siswa/Mahasiswa 

56 Renita Apriana 26-35 Tahun S1 Pegawai Swasta 

57 M. Ayodia 19-25 Tahun Diploma Siswa/Mahasiswa 

58 Desy Kurnia 19-25 Tahun S1 Pegawai Swasta 

59 Risa Hasanah Nasution 19-25 Tahun S1 Pegawai Swasta 

60 Yollanda  Friska 26-35 Tahun S1 Pegawai Swasta 

61 Reza Selviana 19-25 Tahun Diploma Siswa/Mahasiswa 

62 Dhea Erfiyanti 19-25 Tahun S1 Pegawai Swasta 

63 Sholehuddin Nadir 19-25 Tahun Diploma Siswa/Mahasiswa 

64 Kodri Alfajri 19-25 Tahun Diploma Pegawai Swasta 

65 Mita Agustina 19-25 Tahun S1 Pegawai Swasta 

66 Novita Sari 26-35 Tahun Diploma IRT 

67 Jaka Purna 26-35 Tahun S1 Wiraswasta 

68 Arya Bagus 19-25 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

69 Arif Rahman 19-25 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

70 Azim Rozaq 26-35 Tahun S1 Wiraswasta 

71 Anissa F 26-35 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

72 Melati 26-35 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

73 Anisa Sintia 19-25 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

74 Fica Yani 19-25 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

75 Eka Puspita Sari < 18 Tahun SLTP Siswa/Mahasiswa 

76 Nur Aini Rizki S 19-25 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

77 Insani Qori Aina < 18 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 



 
 

78 Shinta Eria AW < 18 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

79 M. Sayyid Almufarid 19-25 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

80 Ari Kurniawan 19-25 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

81 Agus Ferianto 26-35 Tahun Diploma Wiraswasta 

82 Ahmad Rifai < 18 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

83 Wahyu Maya Tika < 18 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

84 Angga Arista < 18 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

85 Selma Purnamasari 19-25 Tahun S1 Wiraswasta 

86 Riana Puji Lestari 19-25 Tahun S1 Siswa/Mahasiswa 

87 Weni S 19-25 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

88 Ana < 18 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

89 Agita P 26-35 Tahun S1 IRT 

90 Septiyana < 18 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

91 Nanda Oxi < 18 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

92 Anida < 18 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

93 Ela Hayati 26-35 Tahun S1 Wiraswasta 

94 Galang Ernanto 26-35 Tahun Diploma Wiraswasta 

95 Nurul Hafizah 19-25 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

96 Eli Yana 19-25 Tahun S1 Siswa/Mahasiswa 

97 Amalia Agustin 19-25 Tahun Diploma Siswa/Mahasiswa 

98 Ria Hasrianti Muswiah 19-25 Tahun SLTA IRT 

99 Noverlia Astrid 19-25 Tahun SLTA Siswa/Mahasiswa 

100 Gita P.C 19-25 Tahun S1 Wiraswasta 

 


