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ABSTRAK 

 

 Persaingan produsen sepeda  motor di Indonesia sangatlah ketat. Produsen 

sepeda motor telah banyak melaksanakan strategi pemasaran untuk memenangkan 

persaingan, salah satunya menggunakan iklan sebagai promosi langsung kepada 

konsumen. Produsen sepeda motor membuat iklan dengan menggunakan celebrity 

untuk menarik perhatian dan dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli. 

Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Pengaruh 

daya tarik, kredibilitas, dan visibility dari celebrity endorser terhadap keputusan 

konsumen untuk membeli. (2) Bagaimana pengaruh iklan terhadap keputusan 

konsumen untuk membeli dalam perspektif ekonomi Islam. Dan tujuan dalam 

penelitian ini adalah (1) Untuk melihat seberapa besar pengaruh penggunaan celebrity 

endorser dalam iklan produk sepeda motor Yamaha terhadap keputusan yang 

dilakukan oleh konsumen tersebut. (2) Dan untuk melihat pengaruh penggunaan 

celebrity endorsersepeda Motor Yamaha dalam iklan terhadap keputusan konsumen 

untuk membeli dalam perspektif ekonomi Islam. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif dengan 

teknik kuesioner yang diambil secara purposive sampling kepadaKeluarga muslim di 

Desa Enggalrejo Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu..Responden yang 

menjadi sampel dalam penelitan ini adalah 44 Kepala keluarga dari 79 populasi yang 

di ambil.Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Untuk 

proses analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda  dengan 

Variabel Daya tarik (X1), Kredibilitasl (X2), Visibility (X3), dan Variabel Y yaitu 

Keputusan konsumen. 

Hasil dari penelitian yaitu Variabel kredibilitas (X2) dan variabel visibility 

(X3)yang memiliki tarif signifikan sebesar 0.047 dan 0.000 yang berarti di bawah 

0.05 sehingga kedua variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap keputusan 

konsumen untuk membeli. Sedangkan variabel daya tarik (X1) yang memiliki tarif 

signifikan sebesar 0.570 yang lebih besar dari 0.05 sehingga variabel daya tarik tidak 

memiliki pengaruh terhadap keputusan konsumen untuk membeli.Dalam perhitungan 

mencari pengaruh daya tarik, kredibilitas, dan visibility dari celebrity endorser secara 

bersama terhadap keputusan konsumen untuk membeli. Menunjukan pengaruh yang 

signifikan terbukti dari analisis varian yang menunjukan R square sebesar 65.7 

dengan nilai probabilitas sebesar 0,000. Variabel daya tarik, kredibilitas, dan visibility 

dari celebrity endorser mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli sebesar 

65.7% dan 34.3 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukan dalam 

penelitian. Tujuan pemenuhan kebutuhan Daruriyyah warga desa Enggalrejo telah 

sesuai dalam pemenuhannya, warga desa Enggalrejo membeli sepeda motor untuk 

kebutuhan alat transportasi dikarenakan di desa Enggalrejo tidak ada alat transportasi 

umum. Tujuan pemenuhan kebutuhan Hajjiyah warga Enggalrejo telah sesuai karena 

pemenuhan kebutuhan ini, meningkatkan efisiensiwarga Enggalrejo dalam 

melakukan pekerjaan dan kegiatan lainnya.Jadi keputusan konsumen untuk membeli 

telah sesuai dengan tujuan untuk kebutuhan dalam Islam.  
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MOTTO 

                 

Artinya :Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan 

syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebelum menguraikan skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan 

dijelaskan pengertian judul dengan maksud untuk menghindari kesalah pahaman 

pengertian. Skripsi ini berjudul “Pengaruh Celebrity Endorser Iklan Sepeda 

Motor Yamaha Terhadap Keputusan Konsumen Untuk Membeli Dalam 

Perspektif  Ekonomi Islam Pada Warga Desa Enggalrejo Kecamatan Adiluwih 

Kabupaten Pringsewu”. 

1. Celebrity Endorser  

Celebrity Endorser adalah salah satu metode promosi yang paling 

populer di dunia, dengan menggunakan selebriti yang menarik, 

menyenangkan dan dapat dipercaya oleh publik yang menjadi sasaran, 

sehingga produk yang dipromosikan menjadi diketahui dan dikenal oleh 

konsumen banyak.
1
 

2. Iklan 

Periklanan (advertising) adalah semua bentuk terbayar atas presentasi nonpribadi 

dan promosi ide, barang, atau jasa oleh sponsor yang jelas. Iklan bisa menjadi 

cara yang efektif dari segi biaya untuk mendistribusikan pesan, baik dengan 

tujuan membangun preferensi merek atau mendidik orang.Bahkan dalam 

                                                             
1
Aldyn Rinaldi, “Analisis Pengaruh Celebritiy Endorser Butik Rabbani dan Zoya Terhadap 

Minat Beli Konsumen dalam perspektif Etika Bisnis Islam”, (Skripsi Program Ekonomi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2015) h.3. 



2 
 

lingkungan media yang penuh tantangan saat ini, iklan yang baik akan 

menghasilkan hasil yang memuaskan.
2
 

3. Keputusan Konsumen 

 Keputusan Konsumen adalah keputusan pembelian yang dilakukan 

merupakan tahap evaluasi dari konsumen, konsumen membentuk preferensi 

antar merek dalam kumpulan pilihan.Konsumen mungkin juga membentuk 

maksud untuk membeli merek yang paling disukai.
3
 

4. Ekonomi Islam 

 Ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah – 

masalah ekonomi rakyat yang diilhami dari nilai – nilai Islam.
4
 

 Berdasarkan beberapa istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari 

judul ini adalah suatu penelitian mengenai pengaruh iklan dengan penggunaan 

modelyang menarik dan unik baik dari kalangan artis maupun atlit yang dikenal 

masyarakat  dalam mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli sepeda 

motor Yamaha dalam perspektif ekonomi Islam. 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif 

  Secara objektif, penulis ingin melakukan penelitian tersebut karena 

persaingan produsen yang sangat tinggi sehingga perlu adanya strategi yang 

                                                             
2
 Kotler Philip dan Keller Kevin Lane, Manajemen Pemasaran Jilid II 

(Jakarta:Erlangga,2008),h.202. 
3
 Kotler Philip dan Keller Kevin Lane, Manajemen Pemasaran, Edisi Ketiga Belas Jilid I 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2010),h.417. 
4
 Hakim Lukman,Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam (Surakarta: Erlangga,2012),h.9. 
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bisa memenangkan persaingan dengan produsen lainnya. Produsen sepeda 

motor telah banyak melaksanakan strategi pemasaran, salah satunya 

menggunakan iklan sebagai promosi kepada konsumen yang sangat cepat, 

agar iklan tersebut menarik perhatian dan dapat mempengaruhi keputusan 

konsumen, produsen sepeda motor  dalam mempromosikan produknya 

menggunakan model selebriti nasional maupun internasional. 

2. Alasan Subjektif 

a. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan studi ilmu 

yang penulis pelajari selama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yaitu 

program studi Ekonomi Islam. 

b. Banyaknya referensi yang mendukung sehingga dapat mempermudah 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

C. Latar Belakang 

Perdagangan bebas dan globalisasi ditandai dengan semakin meluasnya 

berbagai produk dan jasa, menyebabkan persaingan bisnis yang dihadapi 

perusahaan – perusahaan semakin ketat.Hal ini menyebabkan manajemen 

perusahaan dituntut untuk lebih cermat menyikapi dalam menentukan strategi 

bersaing. 

Perusahaan selalu mencari ide – ide kreatif dan mengembangkan teknologi 

maupun untuk dapat meningkatkan penjualan dan juga memuaskan kebutuhan 

pelanggannya. Dengan melihat trend yang sudah ada saat ini sepeda motor 

menempati peran utama dalam sendi kehidupan masyarakat Indonesia diantara 

beragam alat transportasi lainnya.  
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Promosi pada hakekatnya adalah suatu komunikasi pemasaran artinya 

aktifitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau 

membujuk, dan meningkatkan pasar sasaran atau perusahaan dan produknya agar 

bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan oleh 

perusahaan yang bersangkutan. 

Strategi promosi merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi 

perusahaan dalam meningkatkan volume penjualan.Untuk menghadapi persaingan 

yang semakin ketat, maka menuntut setiap perusahaan untuk meningkatkan 

produknya. Salah satu cara yang dilakukan agar produk yang ditawarkan 

perusahaan dapat dikenal konsumen, maka perlu dilakukan strategi pelaksanaan 

promosi produk yang tepat.
5
 

Faktor kualitas, kesempurnaan produk, inovasi tanpa henti, pelayanan 

pada konsumen yang di dukung selebriti endorser.Dalam mempromosikan 

produknya Yamaha menggunakan artis – artis seperti Dedi Miswar, Komeng, 

Tessa Kaunang dan Aliando sebagai selebriti lokal.Selain lokal Yamaha juga 

menggunakan selebriti bertaraf internasional yaitu Pembalap Moto GP Valentino 

Rossi, Jorge Lorenzo dan yang terbaru Maverik Vinales.Partisipasi para selebriti 

sebagai iklan terbaru merupakan bagian dari bisnis modern. 

Selebriti adalah sebagai sumber iklan atau informasi tentang merek dan 

atribut produk yang menyenangkan, meyakinkan dan menarik perhatian 

masyarakat umum.Memanfaatkan selebriti endorser dirasa memang lebih mudah 

mempengaruhi psikologis konsumsi konsumen.Penggunaan selebriti dalam suatu 

iklan melibatkan Daya tarik, kredibilitas, dan visibility yang merupakan keunikan 

tersendiri. Yang dimaksud daya tarik yaitu sejumlah elemen yang terdapat dalam 

                                                             
5
 Jurnal Manajemen Bisnis(Vol 1, No 3 Sep 2008)h.4. 
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diri selebriti yang meliputi sejumlah karakteristik dapat dilihat khalayak dalam 

diri pendukung seperti daya tarik fisik, kecerdasan, sifat kepribadian dan gaya 

hidup. Yang dimaksud kredibilitas yaitu merupakan suatu keterampilan dan nilai 

kepercayaan dalam meyakinkan orang lain mengenai produk yang dipromosikan. 

Visibility yaitu bahwa kecocokan selebriti tidak hanya produk yang 

diiklankan akan tetapi kecocokan meliputi bintang iklan dimana public figure 

yang patut dipandang oleh khalayak umum atau seberapa besar popularitas sang 

bintang iklan. Personaliti selebriti mempengaruhi personaliti merek, pilihan 

bintang yang tepat dapat mempengaruhi tumbuhnya market share.Para selebriti di 

iklannya mengatakan “Yamaha Semakin Di Depan”. Ucapan ini menyampaikan 

pesan pada masyarakat bahwa sepeda motor Yamaha lebih baik dari sepeda motor 

produsen pesaing lainnya.  

Analisis dari observasi yang dilakukan penulis sebelum penelitian bahwa 

Warga di Desa Enggalrejo Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu  sangat 

membutuhkan alat transportasi, karena di Desa Enggalrejo Kecamatan Adiluwih 

Kabupaten Pringsewu tidak adanya transportasi umum yang mendukung warga 

untuk beraktifitas. Selain itu karena banyaknya iklan promosi dari kendaraan 

sepeda motor dari berbagai merek, kali ini penulis akan mengambil sampel 

sepeda motor merek Yamaha, dan di desa Enggalrejo banyak merek sepeda motor 

yang dipakai. Maka warga desa Enggalrejo mengandalkan alat transportasi 

pribadi yang mudah yaitu sepeda motor. 

 Pembelian sepeda motor secara tidak langsung warga desa pasti akan 

memperhatikan harga dan kualitas suatu produk. Dan secara psikologis konsumsi 

warga desa yang ingin memiliki kendaraan akan mengikuti perkembangan 

zaman. Dengan keadaan dan kondisi di atas masalah ini akan dimanfaatkan oleh 
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produsen sepeda motor dengan memberikan inovasi kepada produk – produk 

sepeda motornya mulai dari motor matic, manual dan sport. Dalam penelitian ini 

difokuskan khususnya pada produsen sepeda motor Yamaha. Untuk mendukung 

peningkatan minat daya beli konsumen, produsen sepeda motor Yamaha juga 

menggandeng selebriti endorser untuk memperkenalkan atau memasarkan produk 

sepeda motornya, sehingga dengan adanya penggunaan selebriti endorser maka 

diharapakanakan mempengaruhi keputusan pembelian yang dilakukan konsumen. 

Berikut ini adalah data penjualan sepeda motor Yamaha dari berbagai model dan 

merek sepeda motor dari tahun 2006 – 2016 yaitu : 

Tabel 1.1 

Data Penjualan Sepeda Motor Yamaha tahun 2006 – 2016 di Indonesia 

No  Tahun Jumlah Penjualan 

1. 2006 1,458,561 unit 

2. 2007 1,835,251 unit 

3. 2008 2,465,546 unit 

4. 2009 2,650,992 unit 

5. 2010 3,326,380 unit 

6. 2011 3,146,055 unit 

7. 2012 2,433,924 unit 

8. 2013 2,492,596 unit 

9. 2014 2,371,082 unit 

10. 2015 1,798,630 unit 

11. 2016 1,394,078 unit 

Sumber :Otorider.com/article/view/yamaha/ 15 feb 2016 
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Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukan penurunan penjualan sepeda 

motor Yamaha dari tahun 2006 - 2016. Yamaha sebagai produsen sepeda motor 

selalu mencari solusi dan memberikan inovasi untuk meningkatkan penjualan 

produk sepeda motornya. Usaha yang dilakukan Yamaha yaitu dengan 

memberikan harga dan kualitas produk yang baik, selain itu Yamaha juga 

melakukan promosi melalui iklan dengan menggunakan selebriti endorser.Tetapi 

semua itu kembali kepada konsumen dengan selera konsumen yang beraneka 

ragam. 

Islam menghendaki agar produk yang akan dikonsumsi atau dipergunakan 

telah dijamin kehalalan dan kesuciannya atau sesuai dengan syariah Islam. Dalam 

Islam, syariah berarti hukum – hukum Allah SWT yang disyariatkan pada hamba-

Nya melalui Al-Qur’an dan hadist. Dalam artian luas, al-syari’ah berarti seluruh 

ajaran Islam yang berupa norma – norma ilahiyah yang identik dengan ad-din 

(agama) yang berarti meliputi seluruh pengetahuan keagamaan Islam. Dalam Al-

Qur’an surat Al-Baqarah ayat 168 Allah berfirman : 

                        

   

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. 
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Dari ayat diatas dapat disimpukan bahwa pada prinsipnya islam 

memberikan keleluasaan dalam arti mempersilahkan manusia untuk 

mengonsumsi barang-barang yang ada dipermukaan bumi dan lain-lain. Hanya 

saja, demi kebaikan manusia itu sendiri, Al-quran memberikan catatan bahwa 

yang boleh dikonsumsi hanyalah yang halal lagi baik.Sedangkan barang-barang 

ekonomi terutama makanan dan minuman yang mengandung keburukan dilarang 

dikonsumsi.Tuntunan untuk mengonsumsi barang yang baik itu diarahkan kepada 

semua manusia tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial, suku, 

bangsa, dan negara.
6
 

Keputusan pembelian adalah suatu proses penyelesaian masalah yang 

terdiri dari menganalisa atau pengenalan kebutuhan dan keinginan, pencarian 

informasi, penilaian sumber – sumber seleksi terhadap alternatif pembelian, 

keputusan pembelian, dan perilaku setelah pembelian. 

Dari pengertian keputusan pembelian di atas dapat disimpulkan bahwa 

keputusan pembelian adalah perilaku pembelian seseorang dalam menentukan 

suatu pilihan produk untuk mencapai kepuasan sesuai kebutuhan dan keinginan 

konsumen yang meliputi pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi 

terhadap alternatif pembelian, keputusan pembelian, dan perilaku setelah 

pembelian. 

 

 

                                                             
6
 M. Amin Suma, Tafsir Ayat Ekonomi, ( Jakarta : Amzah, 2013), h. 112 
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Al-quran Surat Al-Araf ayat 31 : 

                          

  

Artinya ;“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) 

masjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”
7
 

Berdasarkan kedua ayat diatas ditegaskan bahwa sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan dan juga bersifat boros 

terhadap harta yang dimiliki, karena Allah tidak menyukai orang yang besar 

pasak dari pada tiang, artinya Allah tidak menyukai orang yang lebih besar 

pengeluarannya dibandingkan dengan pendapatannya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti akan 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Celebrity Endorser Iklan Sepeda 

Motor Yamaha Terhadap Keputusan Konsumen Untuk Membeli Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam”. 

D. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang tertulis di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh daya tarik, kredibilitas dan visibility dari celebrity 

endorser iklan sepeda motor Yamaha terhadap keputusan konsumen Untuk 

Membeli ? 

                                                             
7
Ibd, h. 207. 
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2. Bagaimana pengaruh penggunaan celebrity endorser dalam iklan terhadap 

perilaku konsumen dalam perspektif ekonomi Islam ? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 

a. Untuk melihat seberapa besar pengaruh penggunaan celebrity endorser 

dalam iklan produk sepeda motor Yamaha terhadap keputusan yang 

dilakukan oleh konsumen tersebut.  

b. Dan untuk melihat pengaruh penggunaan celebrity endorsersepeda Motor 

Yamaha dalam iklan terhadap keputusan konsumen untuk membeli dalam 

perspektif ekonomi Islam. 

2. Manfaat Penelitian 

Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan 

dapat memberi manfaat bagi penelitian maupun pihak lain yang 

membutuhkan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:  

a. Secara Teoritis  

Untuk dapat menambah literatur atau referensi dan menambah 

ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu – ilmu Ekonomi 

khususnya ilmu ekonomi yaitu mengenai manajemen pemasaran. 
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b. Secara Praktis  

1) Bagi penulis : menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian 

khususnya yang berhubungan dengan manajemen pemasaran yang 

sesuai dengan bidang yang dikuasai oleh penulis yaitu Ekonomi.  

2) Bagi Warga Desa: diharapkan dapat memberikan informasi bagi warga 

desa sehingga dalam menentukan keputusan membeli produk sepeda 

motor akan lebih baik lagi nantinya. 

F. Ruang Lingkup Masalah 

Ruang lingkup masalah merupakan hal yang sangat penting untuk 

ditentukan terlebih dahulu sebelum sampai pada tahap pembahasan 

selanjutnya.Agar pembahasan masalah lebih terarah maka penulis memberikan 

batasan pada penelitian ini. Adapun batasan masalah tersebut adalah : 

1. Pada penelitian ini hanya membahas masalah – masalah yang berhubungan 

dengan pengaruh celebrity endorser terhadap keputusan konsumen. 

2. Faktor – faktor yang di bahas hanya variabel daya tarik, kredibilitas dan 

visibilityyang berasal dari celebrity endorser. Sedangkan faktor lain yang 

mempengaruhi tidak dibahas karena akan terlalu luas. 

3. Responden yang diambil adalah hanya konsumsi muslim. 
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BAB II 

Landasan Teori 

A. Pemasaran 

1. Definisi pemasaran 

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana individu 

dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan 

menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain.
8
 

Beberapa pengertian pemasaran dari ahli pemasaran, menurut William J. 

Stanton, pemasaran adalah keseluruhan intern yang berhubungan dengan 

kegiatan- kegiatan usaha yang bertujuan untuk merencanakan, menentukan 

harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang akan 

memuaskan kebutuhan pembeli baik pembeli yang ada maupun pembeli yang 

potensial. Menurut Philip dan Duncan, pemasaran adalah semua langkah yang 

digunakan atau diperlukan untuk menempatkan barang – barang berwujud 

kepada konsumen.Menurut American Marketing Association pemasaran 

meliputi pelaksanaan kegiatan usaha niaga yang diarahkan pada arus aliran 

barang dan jasa dari produsen ke konsumen. 

Menurut Philip Kotler dan Gray Armstrong, pemasaran adalah proses 

sosial dan manajerial di mana pribadi atau organisasi memperoleh apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilaidengan 

                                                             
8
 Daryanto, Manajemen Pemasaran, Cet.Pertama, (Bandung: Satu Nusa, 2011),h.1. 
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yang lain.
9
Dalam kontek bisnis yang lebih sempit, pemasaran mencakup 

menciptakan hubungan pertukaran muatan nilai dengan pelanggan yang 

menguntungkan. 

Strategi pemasaran sendiri dapat dibahas secara lebih rinci dikaitkan 

dengan berbagai unsur, seperti pemasaran dalam kaitannya dengan kepuasan 

pelanggan, dengan pasar, dengan bauran pemasaran, dengan siklus hidup 

produk, ataupun dengan pemasaran itu sendiri. 

2. Strategi pemasaran 

Strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang menyeluruh, 

terpadu dan menyatu di bidang pemasaran, yang memberikan panduan tentang 

kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran 

suatu perusahaan. Dengan kata lain, strategi pemasaran adalah serangkaian 

tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha – 

usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu, pada masing – masing 

tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan 

dalam menghadapi lingkungan dan keadaan, persaingan yang selalu berubah. 

Di dalam menetapkan strategi pemasaran yang akan dijalankan, suatu 

perusahaan harus melihat situasi dan kondisi serta menilai kedudukan atau 

posisi perusahaan di pasar. Ada beberapa strategi pemasaran yang digunakan 

oleh perusahaan antara lain : 

                                                             
9
 Philip Kotler dan Gray Armstrong, Prinsip – Prinsip Pemasaran, jilid 1 edisi 12 (Jakarta: 

Erlangga, 2008), h. 6. 
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1. Strategi pemasaran perusahaan dan tujuan perusahaan 

2. Strategi umum dan menyeluruh pemasaran 

3. Strategi penetrasi pemasaran 

4. Strategi acuan/bauran pemasaran (Marketing Mix) 

5. Strategi siklus kehidupan usaha/daur hidup produk (Product Life Cycle) 

Strategi pemasaran yang dipilih adalah marketing mix  dibandingkan 

dengan strategi pemasaran yang lain karena dalam strategi pemasaran ini 

terdapat strategi acuan atau bauran pemasaran (marketing mix), yang 

menetapkan komposisi terbaik dari keempat komponen atau variabel 

pemasaran, untuk dapat mencapai sasaran pasar yang dituju sekaligus 

mencapai tujuan dan sasaran perusahaan.
10

 

3. Komunikasi Pemasaran 

a. Pengertian Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran sebagai kegiatan yang dilakukan oleh 

penjual dan pembeli, merupakan kegiatan yang membantu dalam 

pengambilan keputusan di bidang pemasaran serta mengarahkan 

pertukaran agar lebih memuaskan dengan cara menyadarkan semua pihak 

untuk berbuat lebih baik. Komunikasi pemasaran sangat membantu 

perusahaan dan konsumen dalam mencapai hubungan pertukaran, 

menciptakan kesadaran serta lebih memuaskan dan memperbaiki 

                                                             
10

 Assauri, Sofjan, Manajemen Pemasaran, Edisi 1, (Jakarta: Rajawali Pers,2011),h.198. 
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pengambilan keputusan dibidang pemasaran sehingga seluruh proses 

pemasaran lebih efektif dan efisien. 

 Setiap perusahaan juga mempunyai peran sebagai komunikator 

dan promoter.Dalam pemasaran, perusahaan tidak hanya memerlukan 

mengembangkan produk tetapi juga menawarkan harga yang menarik, 

mendistribusikan barang dengan baik supaya mudah didapat oleh 

pelanggan sasaran.Perusahaan juga harus berkomunikasi dengan 

pelanggan yang sudah ada, pelanggan potensial, pemasok, pengecer, pihak 

– pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan serta masyarakat 

umum. 

b. Bauran Komunikasi pemasar atau juga disebut bauran promosi terdiri atas 

lima komunikasi utama yaitu : 

1) Periklanan : semua bentuk menyajikan nonpersonal dan promosi ide, 

barang atau jasa yang dibayar oleh suatu sponsor tertentu.  

2) Promosi penjualan : berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong 

keinginan mencoba atau memberi suatu produk atau jasa. 

3) Hubungan masyarakat dan publisitas : berbagai program untuk 

mempromosikan dan melindungi citra perusahaan atau produk 

individualnya. 

4) Penjualan pribadi : interaksi langsung dengan pembeli, melakukan 

presentasi, menjawab pertanyaan dan menerima pesan. 



16 
 

5) Pemasaran langsung : penggunaan surat, telepon, falsimil, e-mail dan 

alat penghubung nonpersonal lain untuk berkomunikasi secara 

langsung untuk mendapatkan tanggapan dari pelanggan tertentu dan 

calon pelanggan.
11

 

4. Celebrity Endorser 

   Endorser yaitu orang atau karakter yang muncul dalam iklan untuk 

mengkomunikasikan produk perusahaan baik itu selebritis, tokoh, 

publicfigure atau bahkan orang biasa yang dapat mempengaruhi pikiran 

konsumen sebagai preferensi dalam melakukan keputusan 

pembelian.Sedangkan celebrity endorser adalah seorang pribadi baik itu 

aktor, artis maupun atlit yang dikenal masyarakat dan menjadi pujaan, karena 

prestasinya di suatu bidang dan digunakan dalam menyampaikan pesan iklan 

yang dimaksudkan untuk menarik perhatian sehingga mempengaruhi 

konsumen sasaran. 

  Saat ini kebanyakan perusahaan menggunakan selebriti dibanding 

orang biasa untuk mengiklankan produknya karena selebriti memiliki atribut 

kesohoran, kecantikan, keberanian, prestasi, jiwa olahraga, keanggunan dan 

daya tarik.Sehingga sering mewakili daya tarik yang diinginkan perusahaan 

untuk mengiklankan produknya dan dijadikan pemikat yang ampuh bagi calon 

konsumen.Penggunaan selebriti sebagai bintang iklan dilakukan melalui 

berbagai macam pertimbangan. Antara lain, pertama, pilihan dijatuhkan pada 

                                                             
11
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selebriti yang sedang ngetop. Yang kedua, berhubungan dengan keuangan 

perusahaan.Kedua pertimbangan tersebut dapat membantu perusahaan untuk 

mengambil keputusan menggunakan seorang selebriti yang berperan dalam 

iklan produk perusahaan. 

  Selebriti secara tidak langsung dapat membangun proses citra diri 

pada konsumen. Ketika konsumen membeli produk biasanya akan mengaitkan 

pencitraan dirinya. Misalnya ketika membeli sabun atau produk kecantikan, 

konsumen akan berharap dirinya terlihat cantik seperti sosok selebriti yang 

menjadi bintang iklan dari produk tersebut. Begitu pula ketika konsumen 

membeli sepeda motor maka konsumen berharap bias tampil keren seperti 

selebriti yang mengiklankan produk sepeda motor Yamaha. Perusahaan yang 

menggunakan selebriti akan menjaga reputasi selebriti supaya stabil dan 

memiliki citra yang selalu positif. Jika reputasi selebriti jatuh maka citra 

merek yang diiklankan akan jatuh. 

a. Fungsi dan manfaat penggunaan selebriti 

  Kelompok selebriti yang biasa digunakan sebagai bintang iklan 

adalah sekelompok artis, bintang film, penyanyi, model bahkan atlit yang 

dikenal oleh masyarakat luas. Selebriti yang digunakan untuk 

mempromosikan produk tersebut dapat berfungsi sebagai : 

1) Memberikan kesaksian (testimonial) 

2) Memberikan dorongan dan penguatan (endorsement) 

3) Bertindak sebagai aktor atau aktris dalam iklan 
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4) Bertindak sebagai juru bicara perusahaan 

  Selebriti akan memberikan manfaat kepada perusahaan karena 

selebriti mempunyai popularitas, bakat, charisma, dan kredibilitas. Dari 

keempat unsur tersebut kredibilitas merupakan unsure terpenting bagi 

konsumen.Kredibilitas yang tinggi menggambarkan persepsi konsumen 

terhadap keahlian, dan pengetahuan selebriti mengenai produk yang 

diiklankan dan kepercayaan selebriti mengenai produk tersebut. 

b. Evaluasi penggunaan selebriti dalam iklan  

  Didalam aktivitas pemasaran, penggunaan selebriti dalam iklan 

sebaiknya di evaluasi. Salah satu alternative untuk mengevaluasi selebriti 

dalam periklanan dengan menggunakan model VisCA. VisCA terdiri dari 

tiga unsure yaitu Visibility, Credibility dan Atraction.Melalui VisCA ini 

dapat diketahui layak tidaknya selebriti mengiklankan terus menerus suatu 

produk, dan jika nilainya tinggi maka selebriti akan terus digunakan. 

Sebaliknya jika nilainya rendah, tentunya pemasar harus mencari selebriti 

lain sebelum merek produk menjadi hancur mengikuti kehancuran 

popularitas endorser. 

 Ketiga unsure dari model VisCA dijelaskan sebagi berikut : 

1) Visibility 

  Visibility  memiliki dimensi seberapa jauh popularitas selebriti. 

Apabila dihubungkan dengan popularitas maka visibility banyak 

berguna apabila communication objective  
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adalahbrandawareness.Melalui segi ini seorang endorser adalah orang 

yang memiliki karakteristik visibility yang memadai untuk 

diperhatikan oleh audience. Pada umumnya pilihan endorser yang 

telah dikenal dan berpengaruh luas dikalangan masyarakat, sehingga 

perhatian masyarakat bias teralihkan ke merek yang diiklankan. 

2) Credibility (Kredibilitas) 

 Kredibilitas adalah seperangkat persepsi kelebihan – kelebihan 

yang dimiliki sumber sehingga diterima atau diikuti oleh khalayak 

umum.Kredibilitas yang dimiliki endorser sangat berperan 

besar.Karakter yang dimilikinyadapat menentukan tinggi rendahnya 

kredibilitas yang dimiliki. Dua faktor yang menentukan kredibilitas 

endorser antara lain : 

a) Keahlian (expersite) 

 Karakter keahlian dapat menunjukan seberapa luas 

pengetahuan yang dimiliki endorser.Seorang yang memiliki nilai 

yang tinggi pada faktor ini akan cerdas, mampu, ahli, tahu banyak, 

berpengalaman atau terlatih.  

b) Kepercayaan (trustworthiness) 

 Karakter ini memperhatikan bagaimana endorser 

dipandang dengan pertimbangan seberapa jujur dalam 

membawakan sebuah iklan. 
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3) Attraction (Daya Tarik) 

  Meniti beratkan pada daya tarik sang bintang yang menyangkut 

dua hal penting yaitu tidak disukai (likeability) dan tingkat kesamaan 

dengan personality yang diinginkan pengguna produk dimana 

keduanya tidak dapat dipisahkan dan harus saling berdampingan. 

Terdapat dua karakter yang dimiliki attraction yaitu: 

a) Kesopanan (Likability) 

 Karakter ini akan melihat dari sisi penampilan fisik dan 

kepribadian. Melalui daya tarik endorser diharapkan bias 

memberikan pengaruh yang positif kepada merek yang 

dibawakannya. 

b) Kesamaan (similiarity) 

 Kesamaan dalam gambaran emosional dalam iklan dapat 

sangat membantu dalam mengekfektifkan tujuan dalam beriklan. 

Alasan mengapa kesamaan menjadi salahsatu penentu keefektifan 

komunikasi adalah: 

 Kesamaan dapat mempermudah penyandingan balik yakni 

menerjemahkan lambing – lambing hingga tanda – tanda 

menjadi gagasan. 

 Kesamaan dapat membantu membangun premis yang sama. 
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 Kesamaan dapat membuat khalayak tertarik kepada 

komunikator. 

 Kesamaan dapat menumbuhkan rasa hormat dan percaya 

kepada komunikator.
12

 

B. Promosi  

1. Definisi Promosi  

Promosi penjualan (sales promotion), bahan inti dalam kampanye 

pemasaran, terdiri dari koleksi alat intensif, sebagian besar jangka pendek, 

yang dirancang untuk menstimulasi pembelian yang lebih cepat atau lebih 

besar atas produk atau jasa tertentu oleh konsumen atau pelanggan.Iklan 

menawarkan alasan untuk membeli, sedangkan promosi penjualan 

menawarkan insentif untuk membeli. Promosi penjualan mencakup alat untuk 

promosi konsumen (sampel, kupon, penawaran pengembalian dana tunai, 

potongan harga, premi, hadiah, penghargaan, percobaan gratis, garansi, 

promosi yang berkaitan, promosi silang, tampilan titik pembelian, dan 

demonstrasi); promosi dagang (potongan harga, intensif untuk iklan dan 

tampilan, serta barang gratis), dan promosi bisnis serta tenaga penjualan 

(pameran dagang, kontes wiraniaga, dan iklan khusus. 

2. Tujuan Promosi 

Terdapat banyak ragam tujuan khusus alat promosi penjualan, sampel 

gratis mendorong percobaan konsumen, sementara layanan nasihat 
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manajemen gratis bertujuan memelihara hubungan jangka panjang dengan 

pengecer.Penjual menggunakan promosi jenis insentif untuk menarik pencoba 

baru, menghargai pelanggan setia, dan meningkatkan tingkat pembelian 

kembali pengguna yang jarang membeli.Promosi penjualan sering menarik 

orang yang suka beralih merek, yang terutama mencari harga yang lebih 

murah, nilai yang lebih baik, atau premi.Jika beberapa di antaranya tidak 

mencoba merek, promosi dapat menghasilkan peningkatan pangsa pasar 

dalam jangka panjang. 

Promosi penjualan di pasar yang memiliki kemiripan merek tinggi 

dapat menghasilkan respon penjualan yang tinggi dalam jangka pendek, tetapi 

sedikit keuntungan permanen pada preferensi merek dalam jangka panjang.Di 

pasar dengan perbedaan merek yang tinggi, promosi mampu mengubah 

pangsa pasar secara permanen.Selain peralihan merek, konsumen dapat 

terlibat dengan penumpukan stok, membeli lebih awal daripada sebelumnya 

(akselerasi pembelian) atau membeli kuantitas tambahan. 

Sejumlah manfaat promosi penjualan mengalir ke produsen dan 

konsumen.Produsen dapat menyesuaikan variasi jangka pendek dalam 

persediaan dan permintaan serta menguji seberapa tinggi harga resmi yang 

dapat dikenakan karena mereka selalu dapat mendiskonnya.Promosi 

mendorong konsumen mencoba produk baru dan menimbulkan format eceran 

yang lebih beragam, seperti penetapan harga murah setiap hari dan penetapan 

harga promosi.Bagi pengecer, promosi dapat meningkatkan penjualan 



23 
 

kategori komplementer.Promosi penjualan juga bermanfaat dalam 

mempromosikan kesadaran konsumen lebih besar terhadap harga.Selain itu, 

dengan promosi penjualan, produsen terbantu dalam menjual lebih banyak 

daripada biasanya pada harga resmi dan menerapkan program ke berbagai 

segmen konsumen, pemasar jasa juga menerapkan promosi penjualan untuk 

menarik pelanggan baru dan menanamkan loyalitas. 

C. Keputusan Konsumen 

  Proses pengambilan keputusan yang rumit sering melibatkan beberapa 

keputusan. Suatu keputusan (decision) melibatkan pilihan di antara dua atau lebih 

alternatif tindakan atau perilaku.Keputusan selalu mensyaratkan pilihan di antara 

beberapa perilaku yang berbeda.Pada intinya, walaupun pemasar sering mengacu 

pilihan antara objek (produk, merek, atau toko), walaupun sebenarnya memilih di 

antara perilaku alternatif yang berkaitan dengan objek tersebut. 

  Pemasar biasanya tertarik pada perilaku konsumen, terutama pilihan 

merek yang akan dibeli. Harus diperhatikan bahwa konsumen juga membuat 

beberapa keputusan sehubungan dengan perilaku tidak membeli.Kadang kala 

pilihan tidak membeli ini dapat mempengaruhi keputusan pembelian merek 

konsumen. Seperti ditunjukan dalam model pengambilan keputusan, semua aspek 

pengaruh dan kognisi dilibatkan dalam pengambilan keputusan konsumen, 

termasuk pengetahuan, arti, kepercayaan yang diaktifkan dari ingatan serta proses 

perhatian dan pemahaman yang terlibat dalam penerjemahan informasi baru di 

lingkungan. Akan tetapi, inti dari pengambilan keputusan konsumen adalah 
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proses pengintegrasian yang mengombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi 

dua atau lebih perilaku alternatif, dan memilih salah satu di antaranya.
13

 

  Keputusan pembelian merupakan satu bagian pokok dalam perilaku 

konsumen yang mengarah kepada pembelian produk dan jasa.Dalam membuat 

sebuah keputusan pembelian, konsumen tidak terlepas dari faktor – faktor yang 

mempengaruhi dan memotivasi konsumen untuk mengadakan pembelian. Dari 

faktor – faktor inilah konsumen akan melakukan penilaian terhadap berbagai 

aternatif pilihan dan memilih salah satu atau alternative yang diperlukan 

berdasarkan pertimbangan tertentu.  

  Keputusan pembelian konsumen diawali oleh keinginan membeli yang 

timbul karena terdapat berbagai faktor yang berpengaruh seperti pendapatan 

keluarga, harga yang diinginkan, keuntungan atau manfaat yang biasa diperoleh 

dari produk yang bersangkutan. Sebelum menentukan keputusan pembelian 

konsumen, harus mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi 

perilaku konsumen. 

  Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukan konsumen dalam 

mencari, menukar, menggunakan, menilai, mengatur barang atau jasa yang 

dianggap mampu memuaskan kebutuhan mereka.
14

Dalam  memahami perilaku 

konsumen perlu dipahami siapa konsumen, sebab dalam suatu lingkungan 

                                                             
13
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14
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berbeda akan  memiliki penelitian, kebutuhan, pendapatan, sikap, dan selera yang 

berbeda. 

  Pengambilan keputusan didasari dengan berbagai hal baik dari dalam 

individu maupun dari luar individu konsumen yang mampu memberikan 

kepuasan yang tertinggi.Keputusan pembelian dari pembeli sangat dipengaruhi 

oleh faktor kebudayan, sosial, pribadi dan psikologi.
15

 Adapun faktor-faktornya 

sebagai berikut: 

a. Faktor Kebudayaan
16

 

Faktor-faktor budaya memberikan pengaruh paling luas dan mendalam 

pada tingkah laku konsumen.Pemasar harus mengetahui peran yang 

dimainkan oleh budaya, sub-budaya dan kelas sosial. 

1) Budaya. 

Budaya adalah karakteristik yang paling fundamental dari 

keinginan dan perilaku seseorang.Budaya mengacu pada gagasan, simbol-

simbol yang memiliki makna untuk berkonsumsi, nilai, melakukan 

penafsirandan evaluasi sebagai anggota masyarakat. 

2) Sub-budaya.  

Sub-budaya adalah budaya yang lebih kecil yang memberikan 

identifikasi dan sosialisasi anggotanya yang lebih spesifik. Sub-budaya 

mencakup : kebangsaan, kelompok, ras, agama, dan geografis.  

                                                             
15
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3) Kelas sosial  

Merupakan bagian-bagian yang secara relatif permanen dan 

tersusun dalam masyarakat yang anggota-anggotanya memiliki nilai, 

kepentingan atau minat, dan perilaku yang sama. Kelas sosial adalah : 

“Divisi/kelomok yang relatif homogeny dan tetap dalam suatu masyarakat 

yang tersusun secara hirarkis dan anggota-anggotanya memiliki nilai, 

minat, dan perilaku yang mirip. 

Kelas sosial kadang-kadang berupa suatu sistem kasta dimana 

anggota dari kasta yang berbeda untuk peranan-peranan tertentu yang 

tidak dapat mengubah keanggotaan kasta mereka.Kelas sosial diukur 

sebagai kombinasi dari pekerjaan, penghasilan, pendidikan, kekayaan, dan 

variabel lainnya. 

b. Faktor Sosial
17

 

Tingkah laku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial 

seperti kelompok referensi, keluarga serta peran status sosial konsumen. 

1)  Kelompok referensi. 

Yang dimaksud dengan kelompok referensi adalah kelompok-

kelompok yang  memiliki pengaruh langsung atau pengaruh tidak 

langsung pada sikap dan perilaku seseorang. Referensi seseorang 

terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai pengaruh langsung 

maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku 

                                                             
17

Ibid. 12 



27 
 

seseorang.Beberapa diantaranya adalah seperti keluarga, teman dan 

tetangga. 

Kelompok referensi pada umunya dipengaruhi oleh tiga cara. 

Pertama kelompok referensi memperlihatkan perilaku dan gaya hidup 

baru. Kedua mereka mempengaruhi sikap dan jati diri seseorang 

karena orang tersebut umumnya ingin menyesuaikan diri.Ketiga 

mereka menciptakan tekanan untuk menyesuaikan diri yang dapat 

mempengaruhi pilihan produk pada merek seseorang. 

2) Keluarga 

Merupakan peranan yang paling besar pada tingkah laku, sikap 

dan pendapat sesorang dalam berkomunikasi sehari-hari.Hal ini 

disebabkan keluarga adalah kelompok yang pertama kali membina 

sikap dasar seseorang, selain itu dalam pembelian suatu produk barang 

atau jasa, sangat dipengaruhi oleh adanya keluarga.Orientasi kelaurga 

menunjukan keterlibatan suami istri serta anggota keluarga lainnya 

dalam pengambilan keputusan. 

Ada dua jenis keluarga dalam kehidupan pembeli, yang 

pertama adalah: keluarga orientasi, yang merupakan orang tua 

seseorang. Dari orang tualah memperoleh pandangan tentang agama, 

politik, ekonomi dan merasakan ambisi nilai pribadi nilai harga diri 

dan cinta.Keluarga prokreasi adalah pasangan hidup anak seseorang 
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keluarga merupakan organisasi pembeli dan konsumen yang paling 

penting dalam suatu masyarakat yang telah diteliti secara intensif. 

3)  Peran dan status 

  Seseorang umumnya berpartisipasi dalam kelompok selama 

hidupnya seperti dalam keluarga, klub dan organisasi.Posisi seseorang 

dalam setiap kelompok dapat didefiniskan dalam peran dan status. 

c. Faktor Pribadi 
18

 

Keputusan pembelian juga dipengaruhi karakteristik pribadi seperti 

umur dan tahap siklus hidup, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, 

kepribadian dan konsep diri. Sebagai karakteristik psikologis yang 

berbeda dari seseorang yang menyebabkan respon yang relatif  konsisten 

dan tetap terhadap lingkungannya. Kepribadian biasanya dijelaskan 

dengan ciri-ciri bawaan seperti kepercayaan diri, dominasi, otonomi, rasa 

hormat, keramahan atau suka bergaul, defensive dan kemampuan 

beradaptasi.Perilaku seseorang dalam membeli sesuatu juga dipengaruhi 

oleh faktor-faktor keperibadian dari konsumen yang bersangkutan. 

Adapun faktor-faktor tersebut adalah : 

1) Umur dan tahap siklus hidup  

Umur dan tahap siklus hidup adalah tahap-tahap yang akan 

dilalui manusia dari mulai dari kanak-kanak, dewasa, hingga tua. 

Konsumsi seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus hidup 
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keluarga.Orang-orang dewasa biasanya mengalami perubahan atau 

transformasi tertentu pada saat mereka menjalani hidupnya. 

2) Pekerjaan  

Pekerjaan seseorang juga akan memengaruhi penghasilan 

orang tersebut dan akan berdampak pada konsumsinya, sehingga 

perusahaan akan melakukan  spesialisasi dalam menawarkan 

produknya. Para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok-

kelompok pekerja yang memiliki minat diatas rata-rata terhadap 

produk dan jasa tertentu. 

3) Kondisi ekonomi 

Yang dimaksud dengan keadaan ekonomi seseorang adalah 

terdiri dari pendapatan yang dibelanjakan (tingkatnya, stabilitasnya, 

dan polanya), tabungan dan hartanya termasuk persentase yang mudah 

dijadikan uang, kemampuan untuk meminjam dan sikap terhadap 

mengeluarkan lawan menabung. 

Pembelian atas suatu barang dan jasa tidak akan lepas dari 

kondisi ekonominya. Dimana dengan kondisi ekonomi yang memadai 

seseorang dapat menunjukan kemampuan dalam mengonsumsi barang 

dan jasa.Menurut hukum Engel, menyatakan bahwa bila pendapatan 

tumbuh diatas suatu batas minimum tertentu, pengeluaran untuk 

makanan sebagai presentase terhadap pendapatan total menurun, 
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walaupun jumlah pengeluaran absolut untuk makanan tetap atau 

meningkat.
19

 

4) Gaya hidup  

Gaya hidup adalah pola kehidupan seseorang didunia yang 

tercermin dalam kegiatan, minat dan pendapat seseorang. Gaya hidup 

menunjukan sesuatu yang lebih berkelas sosial,gaya hidup juga 

melukiskan keseluruhan orang yang berintegrasi dengan 

lingkungannya. 

5) Konsep diri 

Konsep diri adalah cara pandang seseorang terhadap dirinya 

sendiri. Pengetahuan konsep diri ini bertujuan untuk menggambarkan 

hubungan antara konsep diri konsumen dengan image merek,image 

penjualan ataupun tujuan periklanan. Dengan demikian tujuan 

mempergunakan teori konsep diri dalam kaitannya perilaku konsumen 

adalah membandingkan antara deskripsi konsep diri yang dibuat 

dengan keterkaitan akibat adanya periklanan dan merek. 

d. Faktor Psikologis
20

 

Faktor keempat yang memengaruhi perilaku konsumen adalah 

psikologis. Faktor psikologis adalah salah satu faktor yang berasal dari 

dalam diri konsumen . 
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1) Motivasi 

Beberapa kebutuhan bersifat biogenic, kebutuhan ini timbul 

dari suatu keadaan fisiologis tertentu sepeti rasa lapar, haus, resah 

tidak nyaman.Adapun kebutuhan yang timbul dari keadaan fisiologis 

tertentu, seperti kebutuhan untuk diakui, kebutuhan harga diri atau 

kebutuhan diterima. 

2) Persepsi 

  Persepsi didefinisikan sebagai proses dimana seseorang 

memilih, mengorganisasikan, mengartikan masukan informasi untuk 

menciptakan suatu gambaran yang berarti dari dunia. 

3) Proses belajar . 

  Proses belajar menjelaskan perubahan dalam perilaku 

seseorang yang timbul dari pengalaman. Perubahan perilaku tersebut 

bersifat tetap dan fleksibel. Hasil belajar akan memberikan tanggapan 

tertentu perilaku yang dipelajari bukan hanya perilaku yang tampak 

akan tetapi emosi, sikap, kepribadian yang sifatnya tidak tampak pun 

dipelajari. 

4)  Kepercayaan dan sikap 

Kepercayaan adalah suatu gagasan deskriftif yang dimiliki 

seseorang terhadap sesuatu.Kepercayaan ini merupakan citra produk 

dan merek.Sedangkan sikap menggambarkan penilaian kognitif yang 

baik maupun tidak baik, perasaan emosional dan kecenderungan 



32 
 

berbuat yang bertahan selama waktu tertentu terhadap beberapa objek 

atau gagasan. 

Pengambilan keputusan oleh konsumen dilakukan secara 

bertahap, yang mana dapat dipengaruhi oleh sikap dan keinginan dari 

masing-masing individu terhadap keputusan pembelian tersebut.Oleh 

karena itu, sikap dan keinginan merupakan hal yang penting dalam 

pengambilan keputusan pembelian. 

Dalam pengambilan keputusan, konsumen pada umumnya 

memilki beberapa tahap dalam proses pengambilan keputusan dalam 

membeli suatu produk,yaitu:
21

 

a) Pengenalan kebutuhan  

Proses pembelian dimulai dengan pengenalan kebutuhan. 

Pembeli menyadari suatu masalah atau kebutuhan. Kebutuhan 

dapat dipicu oleh rangsangan internal ketika salah satu kebutuhan  

normal seseorang rasa lapar,haus, timbul pada tingkat yang paling 

tinggi sehingga menjadi dorongan. Kebutuhan juga bisa dipicu 

oleh rangsangan eksternal. Pada tahap ini pemasar harus meneliti 

konsumen untuk menentukan jenis kebutuhan atau masalah yang 
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timbul, apa yang menyebabkannya dan bagaimana masalah itu bisa 

mengarahkan konsumen pada produk tertentu.
22

 

b) Pencarian Infomasi  

  Meliputi pencarian sumber-sumber informasi oleh 

konsumen. Proses informasi dilakukan secara efektif, konsumen 

memilih informasi  yang paling relevan dan bagi benefit yang 

dicari dan sesuai dengan keyakinan dan sikap mereka. Memproses 

informasi meliputi aktifitas mencari, memerhatikan, memahami, 

menyimpan dalam ingatan dan mencari tambahan informasi. 

c) Evaluasi produk/merek 

  Konsumen akan mengevaluasi karakteristik dari berbagai 

produk/merek dan memilih produk/merek yang mungkin paling 

memenuhi benefit yang diinginkannya. 

d) Pembelian  

  Dalam pembelian, ada beberapa aktifitas lain diperlukan, 

seperti pemilihan toko, penentuan kapan akan membeli, dan 

kemungkinan finansialnya. Setelah ia menentukan tempat dan 

waktu serta didukung daya beli maka kegiatan pembelian 

dilakukan. 
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e) Evaluasi Pasca Pembelian 

Jika kinerja produk sesuai dengan harapan konsumen, 

dengan sendirinya konsumen akan puas dan akan mengulangi 

kembali membeli produk tersebut sehingga penjualan akan 

bertambah. Sebaliknya, jika tidak kemungkinan pembelian 

kembali akan berkurang dikarenakan konsumen kurang merasa 

puas terhadap produk tersebut. 

D. Keputusan Konsumen dalam Islam 

       Menurut Kotler, keputusan adalah sebuah proses pendekatan dalam 

menyelesaikan masalah yang terdiri dari tahapan-tahapan berikut: pencarian 

informasi, penilaian beberapa alternatif, merumuskan keputusan membeli dan 

perilaku setelah membeli yang dilalui konsumen. Sedangkan menurut Robbin 

pengertian pengambilan keputusan didefinisikan sebagai suatu respon terhadap 

suatu masalah, dimana masalah merupakan kesenjangan antara keadaan yang 

terjadi dengan keadaan yang diinginkan. 

Di dalam Al-Qur’an  dijelaskan pula ayat tentang sikap hati – hati dalam 

menerima informasi seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al Hujurat 

ayat 6 yang berbunyi: 

                              

      

 



35 
 

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik 

membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak 

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya 

yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. 

 

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa sebagai umat muslim hendaknya 

berhati-hati dalam menerima suatu berita atau informasi. Ketika kita tidak 

mempunyai pengetahuan tentang hal tersebut, maka sebaiknya kita periksa dan 

teliti terlebih dahulu sebelum akhirnya menyesal dikemudian hari. Ayat ini juga 

dapat disandarkan dengan sikap hati-hati umat islam dalam membuat untuk 

mengkonsumsi atau menggunakan produk. Seperti yang dijelaskan sebelumnya 

bahwa terdapat tahapan-tahapan yang dilalui seseorang dalam pengambilan 

keputusan konsumen.
23

 

Dalam Islam, keputusan konsumen didasarkan pada tujuan konsumen dalam 

mengkonsumsi sebuah produk. Keputusan konsumen muslim juga didasarkan 

pada prinsip konsumsi muslim. Ada beberapa prinsip dalam berkonsumsi bagi 

seorang muslim yang membedakannya dengan perilaku konsumsi konvensional. 

Prinsip tersebut didasarkan dari ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits Nabi 

Muhammad SAW dan perilaku sahabat r.a. prinsip tersebut antara lain: 

1. Ketuhanan (Tauhid) 

Yang pertama adalah tauhid, yakni segala sesuatu yang dilakukan oleh  

manusia merupakan sebuah wujud penghambaannya terhadap Allah SWT. 

Begitu juga dalam kegiatan perekonomian, baik individu maupun kelompok, 
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serta pelaku ekonomi dan pemerintahan harus memegang erat prinsip ini agar 

perjalanan ekonomi sesuai dengan yang telah diajarkan dalam Islam. Jadi 

pada dasarnya segala aktivitas perekonomian terutama ekonomi syariah harus 

mengacu pada ketauhidan. 

2. Kepemimpinan (Khilafah) 

Dalam menjalankan roda perekonomian manusia harus memperhatikan segala 

aspek agar tidak menyeleweng dari nilai-nilai islamiyah. Segala bentuk 

kecurangan atau penipuan dan perbuatan negatif lainnya sungguh dilarnag 

dalam ekonomi islam, inilah poin penting prinsip khilafah yakni manusia 

harus benar-benar menerapkan nilai – nilai keislaman dalam menjalankan 

perekonomian dengan tujuan untuk memakmurkan kehidupan di dunia ini. 

3. Keseimbangan 

Islam sangat mendorong umatnya untuk mengutamakan ibadah lebih dari 

segalanya. Bukan berarti muslim dilarang melakukan kegiatan diluar ibadah. 

Aktivitas mencari nafkah harus seimbang dengan kegiatan ibadah. Muslim 

seharusnya tidak terlau fokus kepada bisnis hingga melalai ibadah. 

4. Keadilan (a’dl) 

Dalam perekonomian Islam, keadilan sangat ditekankan dan telah menjadi 

kewajiban di setiap aktivitasnya. Keadilan disini diartikan sebagai perilaku 

dimana menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dimana prinsip 

ekonomi harus menerapkan dan melayani semua masyarakat tanpa 

memandang apapun kaya atau miskin harus mendapatkan pelayanan yang 
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baik. Keadilan dalam ekonomi islam diterapkan  dengan tujuan agar semua 

masyarakat dari semua golongan merasakan kenyamanan dan kesamaan 

diantara satu dan lainnya.
24

 

E. Periklanan Dalam Islam  

Etika bisnis sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, dan salah dalam 

dunia bisnis berdasarkan pada prinsip – prinsip moralitas. Dalam arti lain etika 

bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus 

komit padanya dalam bertransaksi, berprilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan 

– tujuan bisnisnya dengan selamat.  

Secara normatif bag R, Lukam Fauroni, etika dalam Al-Qur’an belum 

memperlihatkan sebagai suatu struktur yang berdiri sendiri dan terpisah dari 

struktur lainnya, sebagaimana terpahami dari ilmu dan akhlak.Struktur etika 

dalam Al-Qur’an lebih banyak menjelaskan tentang nilai – nilai kebaikan dan 

kebenaran baik pada tataran niat atau ide hingga perilaku dan perangai.Hal ini 

lebih tegas lagi bila dilihat dari penggambaran sikap dan perilaku Nabi 

Muhammad SAW yang disebut Al-Qur’an sebagai pemilik akhlak yang agung. 

Kajian Fiqh Islam, Muhammad Djafkar memaparkan, bahwasanya 

kebenaran dan keakuratan informasi ketika seorang pelaku usaha 

mempromosikan barang dagangannya menempati kajian yang sangat signifikan. 

Iklan berdasarakan kaidah Islam menurut Syaikh Muhammad Ali Farkus, ulama 

ahlusunnah dari Aljazair adalah sebagai berikut: 
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1. Iklan secara subtansi mubah (diperbolehkan) 

Terbebas dari berbagai propaganda yang bertentangan dengan hukum syari’at, 

akhlak, nilai-nilai dan etika Islam. Tidak diperkenankan mendesain suatu 

iklan yang mengandung gambar-gambar yang dapat memancing syahwat 

seperti gambar pornografi dan lain-lain.  Dan tidak pulan mendesain iklan 

untuk mempromosikan barang-barang haram misalnya minuman keras dan 

lain-lain. 

2. Memasang iklan dengan berlaku jujur dan amanah 

Tidak diperbolehkan memberikan persepsi yang keliru kepada para pelanggan 

dan konsumen terhadap produk dan jasa yang diiklankan dengan dusta dan 

menyembunyikan cacat. 

3. Tidak menyebarkan iklan yang mengandung unsur penipuan dan kecurangan 

Tidak pula melakukan manipulasi dengan mengiklankan suatu produk yang 

mengandung unsur pengelabuan dan pemalsuan (barang imitasi). 

 

4. Iklan tidak mendiskreditkan produsen lain 

Tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap produk orang lain dengan cara 

merendahkan jenis dagangan orang lain dan mencelanya dengan tujuan 

memperoleh manfaat ekonomi dan kerugian bagi orang lain. 

F. Preferensi Konsumsi Yang Islami 

Dalam perspektif Islam antara benda satu dengan benda lainnya yang dapat 

dipilih untuk dikonsumsi bukan merupakan subtitusi yang sempurna. Terdapat 
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benda ekonomi yang lebih berharga dan bernilai sehingga akan diutamakan atau 

dibandingkan pilihan konsumsi lainnya. Dalam pemenuhanya berdasarkan 

tingkat kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan yang Islami. 

Dengan demikian preferensi konsumsi dan pemenuhannya akan memiliki pola 

sebagai berikut: 

a. Mengutamakan akhirat dari pada dunia 

Pada tataran paling dasar, seorang muslim akan dihadapkan kepada 

pilihan di antara mengkonsumsi benda ekonomi ynag bersifat duniawi dan 

bersifat ibadah. Konsumsi benda yang orientasinya kepada falah yang akan 

mendapatkan pahala dari Allah. Seorang muslim yang rasional, yaitu orang 

yang beriman, semestinya akan mengalokasikan anggaran lebih banyak 

dalam konsumsi untuk beribadah dibandingkan dengan konsumsi duniawi. 

Allah memperkenankan hambanya menikmati kekayaan sebagai wujud 

syukur kepada-Nya dan sekaligus sebagai sarana untuk mendukung ibadah. 

 

b. Konsisten Dalam Prioritas Pemenuhannya 

Kebutuhan manusia dalam konsumsi sebenarnya memiliki tingkat 

urgensi yang tidak selalu sama. Terdapat perioritas diantara satu dengan 

yang lainnya yang menunjukan tingkat kemanfaatan dan kemendesakan 
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dalam pemenuhannya. Menurut Almanan terdapat tiga jenis kebutuhan 

yaitu:
25

 

1) Daruriyyah (kebutuhan primer). Suatu kebutuhan yang wajib dipenuhi 

dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan resiko yang 

membahayakan eksistensi manusia. Seperti kebutuhan makan dan 

minum, jika tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan kemadaratan bagi 

kesehatan. 

2) Hajjiyah (kebutuhan sekunder). Kebutuhan jika dipenuhi akan 

meningkatkan efisiensi, efektifitas dan nilai tambah bagi aktivitas 

manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tingkat efisiensinya 

akan berkurang dan membahayakan eksistensi manusia. Seperti 

kebutuhan makan dalam jumlah yang cukup dalam gizi/vitamin, tempat 

tinggal yang sehat dan memadai. 

3) Tahsiniyyah (kebutuhan tersier). Kebutuhan jika dipenuhi akan 

meningkatkan kepuasan dan kenikmatan, meskipun tidak menambah 

efisiensi ataupun efektifitas dan nilai tambah bagi aktivitas manusia. 

Misalnya mengkonsumsi makanan sesuai dengan apa yang diinginkan, 

dan memiliki rumah yang indah dan besar.  

Seorang muslim harus mengalokasikan anggarannya secara urut 

sesua dengan tingkatan prioritasnya secara konsisten. Kebutuhan pada 
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tingkat pertama harus dipenuhi, baru kemudian kebutuahan yang kedua 

dan ketiga. Konsumsi setelah dari ketiga ini diperkenankan akan tetapi 

tetap sesuai dengan syariat Islam. 

G. Konsumsi dalam Islam  

1. Teori Konsumsi Islam 

Ekonomi islam merupakan ilmu yang memperlajari usaha manusia 

untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah 

berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai al-quran dan sunnah. Sedangkan 

konsumsi secara umum diartikan sebagai penggunaan barang dan jasa yang 

secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia.
26

 Jadi dapat disimpulkan 

konsumsi adalah suatu kegiatan ekonomi dalam penggunaan barang dan jasa 

untuk digunakan dan memenuhi kebutuhan hidup dengan cara 

mengalokasikan dan mengelola sumber daya yang ada, dengan berdasarkan 

pada prinsip Al-quran dan Sunnah. 

Pada dasarnya konsumsi dibangun atas dua hal yaitu kebutuhan dan 

keinginan.Islam menolak perilaku manusia untuk selalu memenuhi 

keinginannya, karena pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan 

terhadap keinginan yang baik dan buruk.Keinginan manusia didorong oleh 

kekuatan yang ada didalam diri atau disebut dengan hawa nafsu yang menjadi 

penggerak seluruh perilaku-perilaku manusia.Kualitas hawa nafsu seseorang 
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berbeda-beda maka kapasitas keinginannya pun berbeda-beda.Dalam Islam 

manusia harus mampu mengendalikan dan mengarahkan keinginannya 

sehingga dapat membawa manfaat bagi dunia dan akhirat. 

Islam sangat menganjurkan pemenuhan kebutuhan hidup secara 

proposional. Dalam pandangan islam kegiatan ekonomi merupakan tuntutan 

kehidupan, disamping merupakan  anjuran yang memiliki dimensi ibadah. 

Aktivitas ekonomi dalam pandangan islam betujuan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup secara proposional, memenuhi kebutuhan keluarga, 

berinvestasi dan mampu berinvestasi yang berdimensi ukhrawi. 

Konsumsi atau pemanfaatan suatu barang merupakan hal penting 

dalam pengolahan kekayaan. Pemanfaatan adalah akhir dari keseluruhan 

proses produksi. Penggunaaan harta harus diarahkan pada pilihan yang baik 

dan tepat agar kekayaan dapat dimanfaatkan pada jalan sebaik mungkin. 

Konsumen muslim tidak hanya menekankan aspek duniawi semata. 

Kemanfaatan konsumsi di dunia harus bernilai ibadah untuk bekal di akhirat. 

Konsumen muslim selalu dapat menyeimbangkan kehidupan dunia dan 

akhirat dalam mencapai ridha Allah SWT, karena semua yang dihasilkan 

kemudian dikonsumsi ditujukan untuk kemaslahatan yang lebih besar (al-

mashlahat al-ummat)
27

 

Dalam islam, Pada hakikatnya konsumsi adalah suatu pengertian yang 

positif. Larangan-larangan dan perintah-perintah mengenai makanan dan 
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minuman harus dilihat sebagai bagian usaha untuk meningkat perilaku 

konsumen. Dengan mengurangi pemborosan yang tidak perlu, Islam 

menekankan perilaku mengutamakan kepentingan orang lain.
28

 

Allah SWT, berfirman dalam Qs. Al-baqarah 168 : 

                       

   

 

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.”
29

 

 

  Dari ayat diatas dapat disimpukan bahwa pada prinsipnya islam 

memberikan keleluasaan dalam arti mempersilahkan manusia untuk 

mengonsumsi barang-barang yang ada dipermukaan bumi dan lain-lain. 

Hanya saja, demi kebaikan manusia itu sendiri, Al-quran memberikan catatan 

bahwa yang boleh dikonsumsi hanyalah yang halal lagi baik.Sedangkan 

barang-barang ekonomi terutama makanan dan minuman yang mengandung 

keburukan dilarang dikonsumsi.Tuntunan untuk mengonsumsi barang yang 

baik itu diarahkan kepada semua manusia tanpa membeda-bedakan jenis 

kelamin, status sosial, suku, bangsa, dan negara.
30
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2. Dasar Hukum Konsumsi dalam Islam  

Islam  memandang bahwa bumi beserta isinya merupakan amanah 

Allah SWT kepada khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi 

kesejahteraan bersama. Salah satu pemanfaatan yang telah diberikan kepada 

sang khalifah adalah kegiatan ekonomi (umum) dan lebih sempit lagi kegiatan 

konsumsi (khusus). Islam mengajaran kepada sang khalifah untuk memakai 

dasar yang benar agar mendapatkan dari Allah sang pencipta. Dasar yang 

benar itu merupakan sumber hukum yang telah ditetapkan dan harus diikuti 

oleh penganut islam.
31

 Diantara dasar hukum dalam konsumsi adalah seperti  

Al-quran Surat Al-Araf ayat 31 : 

                        

   

 

Artinya ;“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap 

(memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”
32

 

Berdasarkan ayat diatas ditegaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan dan juga bersifat boros terhadap 

harta yang dimiliki.Karena Allah tidak menyukai orang yang besar pasak dari 

pada tiang, artinya Allah tidak menyukai orang yang lebih besar 

pengeluarannya dibandingkan dengan pendapatannya. 
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3. Tujuan Konsumsi dalam Islam 

Adapun  tujuan konsumsi yang terdapat menurut Nuryanto disebutkan 

oleh Monzer Khaf dalam Nur Rianto dan Eus Amalia ada tiga yaitu konsumsi 

untuk kemashlahatan diri sendiri dan keluarga, kemashlahatan di masa 

mendatang dengan menabung dan kemashlatan sosial.
33

 

a. Konsumsi Untuk Diri Sendiri dan Keluarga
34

 

Tidak dibenarkan konsumsi yang dilakukan oleh seorang berakibat 

pada penyengsaraan diri sendiri dan keluarga karena kekikirannya.Allah 

swt, melarang pula perbuatan kikir sebagaimana Allah Swt, telah 

melarang perbuatan pemborosan dan berlebih-lebihan. Sebagaimana 

dalam firman Allah swt, dalam Al-quran At-Thalaq ayat 7: 

                          

                

 

Artinya :“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah 

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak 

memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah 

berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah 

kesempitan”
35
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b. Konsumsi untuk Tabungan
36

 

Manusia harus menyiapkan masa depannya, karena masa depan 

merupakan masa yang tidak diketahui keadaanya. Dalam ekonomi 

penyiapan masa depan dapat dilakukan dengan melalui tabungan. Seperti 

Firman Allah Swt. 

Dalam Al-quran Surat Yusuf ayat 47-48: 

                    

                     

 

 

 

Artinya : “47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun 

(lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah 

kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. 48. Kemudian 

sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan 

apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit 

dari (bibit gandum) yang kamu simpan.”
37

 

 

H. Kriteria Boros Dalam Islam 

         Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan 

sesuatu. Pemborosan banyak sekali terjadi dalam kehidupan masyarakat, namun 

paling kurang ada 7 bidang yaitu: makanan, pakaian, perumahan, perhiasan, 

kebun (ladang, sawah, tanah), alat transportasi (kendaraan) dan hiburan. Ketujuh 

tempat ini merupakan tempat atau arena yang selalu berkisar pada manusia dan 
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sangat mudah terlihat serta terpantau oleh orang lain. Secara umum al-Qur’an 

telah memberikan gambaran mengenai kriteria boros, namun tidak merincinya. 

Kriteria – kriteria boros tersebut terlihat dalam ayat-ayat berikut. 

Al-Furqon ayat 67: 

                     

Artinya:Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak 

berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-

tengah antara yang demikian. 

Dari ayat di atas tergambar bahwa boros dapat terjadi pada siapapun. Ini 

memberikan indikasi bahwa pemborosan dapat terjadi dengan mudah terjadi dan 

dimana saja. Hal ini harus menjadi perhatian muslim agar dapat menghindarinya. 

Oleh karena itu dengan menganalisa dan menakar ayat di atas, kiranya dapat 

digambarkan kriteria – kriteria boros secara sederhana. Adapun kriteria-

kriterianya diuraikan berikut ini: 

1) Bersikap konsumtif 

2) Membelanjakan sesuatu yang tidak disyariatkan 

3) Membeli barang mewah 

4) Berlebih-lebihan dalam pembelanjaannya 

5) Tidak adanya keseimbangan
38

 

6)  
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I. Kajian Pustaka  

  Untuk menunjang penelitian “ PengaruhCelebrity Endorseriklan sepeda 

motor Yamaha terhadap keputusan konsumen dalam perspektif ekonomi Islam”, 

dan untuk memperkaya referensi penelitian. Dari penelitian – penelitian 

sebelumnya atau jurnal nasional yang dituliskan di dalam penelitian ini yang 

membahas penelitian hamper sama dengan penelitian ini. 

  Berikut ini beberapa penelitian sebelumnya sebagai rujukan penelitian ini 

antara lain : penelitian pertama yang dilakukan Bernadeta Titi Nuraimi (18 

Desemeber 2012). Dalam penelitian ini, meneliti tentang bagaimana pengaruh 

celebrity endorser media iklan terhadap Brand image shampoo.Dalam penelitian 

ini menggunakan sebanyak 156 responden dari mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Gunadarma Depok. Dari hasil penelitian ini menghasilkan bahwa 

faktor celebrity Endorser memiliki pengaruh terhadap brand image produk 

shampoo dengan tingkat signifikan sebesar 0.00 lebih besar dari F table = 2.43 

(21,359 > 2,43). Dan dengan nilai signifikan F lebih kecil dari 0,05 (0,00<0,05).  

  Penelitian kedua yang dilakukan oleh Munawir (2014).Penelitian ini 

meneliti tentang bagaimana pengaruh periklanan yang menggunakan celebrity 

endorser sebagai artis pendukung dalam sebuah iklan testimony, terhadap brand 

image produk kartu IM3 Indosat di Makasar.Dalam penelitian ini menggunakan 

100 sampel mahasiswa dan mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Hasanudin.Dari hasil penelitian ini menghasilkan iklan testimony 

yang menggunakan jasa selebriti pendukung (celebrity endorser) berpengaruh 
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secara signifikan terhadap brand image produk kartu IM3 Indosat. Dengan nilai 

koefisien determinasi (R2) = 0,556 yang menunjukan bahwa 55,6 % brand image 

produk katu IM3 dipengaruhi celebrity endorser. 

  Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Fitricka Nilla (2011). Penelitian ini 

meneliti tentang bagaimana pengaruh celebrity endorser terhadap brand image 

pada produk Kartu As. Dalam penelitian ini menggunakan 125 Responden dari 

mahasiswa Universitas Widyatama Bandung. Dari hasil penelitian ini 

menghasilkan adanya pengaruh celebrity endorser terhadap brand image kartu 

As. 

  Penelitian ke-empat yang dilakukan oleh Nia Budi (2011). Penelitian ini 

meneliti tentang bagaimana pengaruh citra celebrity endorser iklan shampoo zinc 

pada sikap kepada iklan, sikap kepada merk dan minat beli konsumen. Dalam 

penelitian ini mengambil sampel sebanyak 150 responden yaitu mahasiswa S1 

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.Dari hasil penelitian ini 

menghasilkan adanya pengaruh celebrity endorser pada sikap kepada iklan 

(attitude toward the ad). 

  Penelitian ke-lima yang dilakukan oleh Dina Widya (2012). Penelitian ini 

meneliti tentang bagaimana pengaruh Agnes Monica sebagai celebrity endorser 

terhadap pembentukan brand image Honda Vario. Dalam penelitian ini 

mengambil sampel sebanyak 63 sampel dari mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Sumatera Utara (USU) Medan. Dari hasil penelitian ini menghasilkan 
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adanya pengaruh Agnes Monica sebagai celebrity endorser terhadap 

pembentukan brand image Honda Vario. 

  Penelitian ke-enam yang dilakukan oleh Alfiyah Nuraini (2015). 

Penelitian ini meneliti tentang bagaimana pengaruh celebrity endorser dan 

kualitas produk terhadap keputusan pembelian melalui citra merek pada komestik 

wardah di kota Semarang. Dalam penelitian ini mengambil sebanyak 116 sampel 

berdasarkan rumus accidental sampling.Dari hasil penelitian ini menghasilkan 

adanya pengaruh celebrity endorser yaitu (0,298>0,261) dan kualitas produk 

(0,396>0,392) terhadap keputusan pembelian. 

  Penelitian ke-tujuh yang dilakukan oleh Nur Rahmawati (2013).Penelitian 

ini meneliti tentang bagaimana pengaruh penggunaan celebrity endorser dalam 

iklan sabun mandi lux terhadap perilaku konsumen.Dalam penelitian ini 

mengambil sebanyak 99 responden dengan menggunakan rumus purposive 

sampling.Dari hasil penelitian ini menghasilkan adanya pengaruh penggunaan 

celebrity endorser terhadap perilaku konsumen. 

  Penelitian ke-delapan yang dilakukan oleh  Steven Agustinus (2012). 

Penelitian ini meneliti tentang bagaimana pengaruh celebrity endorser  

terhadappurchase intention melalui perceived value pada produk top coffee di 

Surabaya. Dalam penelitian ini mengambil sebanyak 150 orang. Dari hasil 

penelitian ini menghasilkan pengaruh celebrity endorser terhadap purchase 

intention melalui perceived value dengan hasil t-hitung (2,98) > t-tabel (1,96).  
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  Penelitian ke-sembilan yang dilakukan oleh Selfi Stefani (2013). Dalam 

penelitian ini meneliti bagaimana pengaruh iklan televise, celebrity endorser, 

kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian produk komestik 

berlabel halal “wardah”. Dalam penelitian ini mengambil sampel sebanyak 60 

sampel. Dari hasil penelitian ini menghasilkan adanya pengaruh iklan televise, 

celebrity endorser, kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian 

produk komestik berlabel halal “wardah”. 

  Penelitian ke-sepuluh yang dilakukan oleh Yuri Ardiyanto (2013).Dalam 

penelitian ini meneliti bagaimana pengaruh celebrity endorser dan brand 

association terhadap keputusan pembelian shamppo clear man. Dalam penelitian 

ini mengambil sampel sebanyak 100 dengan rumus paul leedy. Dari hasil 

penelitian ini menghasilkan adanya pengaruh celebrity endorser dan brand 

association terhadap keputusan pembelian shamppo clear man. Berikut adalah 

tabel penelitian terdahulu sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti dan 

Tahun 

Judul Penelitian Metode dan Variabel Hasil 

1. Nurani 

(2012) 

Pengaruh celebrity 

endorser media 

iklan terhadap brand 

Kuantitatif, Variabel 

(x) familiarity(X1) 

dan 

Bahwa secara 

parsial faktor 

celebrity endorser 
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image shampoo. relevance(X2),dan 

variabel (y) brand 

image  

(familiarity dan 

relevance) secara 

bersama – sama 

memiliki pengaruh 

terhadap brand 

image produk 

shampoo 

2. Munawir 

(2014) 

Pengaruh 

penggunaancelebrity 

endorser terhadap 

brand image kartu 

IM3 

PT.Indosat.Tbk. 

Kuantitatif, variabel 

(x) Kekuatan selebriti 

(X1) dan sikap positif 

(X2), variabel (y) 

brand image  

Bahwa iklan 

testimony yang 

menggunakan jasa 

selebriti 

pendukung 

(celebrity 

endorser) 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

brand image kartu 

IM3  

3. Fitricka 

(2011) 

Pengaruh celebrity 

endorser terhadap 

brand image produk 

Kuantitatif, variabel 

(x) celebrity 

endorser, variabel (y) 

Bahwa celebrity 

endorser 

berpengaruh 
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kartu As. brand image  terhadap brand 

image produk 

kartu As 

4. Nia Budi 

(2011) 

Pengaruh citra 

celebrity endorser 

iklan sampo zinc 

pada sikap kepada 

iklan, sikap kepada 

merk dan minat beli 

konsumen. 

Kuantitatif, variabel 

(x) daya tarik (X1) 

dan 

keahlian(X2)celebrity 

endorse, variabel (y) 

minat veli konsumen 

Adanya pengaruh 

celebrity endorser 

pada sikap kepada 

iklan (attitude 

toward the ad). 

 

5. Dina Widya 

(2012) 

Pengaruh Agnes 

Monica sebagai 

celebrity endorser 

terhadap 

pembentukan brand 

image Honda Vario. 

Kuantitatif, variabel 

(x) credibility (X1) 

dan power (X2), 

variabel (y) 

pembentukan brand 

image 

Adanya pengaruh 

Agnes Monica 

sebagai celebrity 

endorser terhadap 

pembentukan 

brand image 

Honda Vario. 

6. Alfiyah 

Nuraini 

(2015) 

Pengaruh celebrity 

endorser dan 

kualitas produk 

terhadap keputusan 

Kuantitatif, variabel 

(x) celebrity endorser 

(X1) dan kualitas 

produk (X2), dan 

Adanya pengaruh 

celebrity endorser 

dan kualiatas 

produk terhadap 
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pembelian melalui 

citra merek pada 

komestik wardah di 

kota Semarang. 

variabel (y) 

Keputusan 

pembelian. 

keputusan 

pembelian melalui 

citra merek pada 

komestik wardah. 

7. Nia Rachmawati 

(2013) 

Pengaruh 

penggunaan 

celebrity endorser 

dalam iklan sabun 

lux terhadap 

perilaku konsumen 

di kelurahan sungai 

dama Samarinda. 

Kuantitatif, variabel 

(x)  

Daya tarik  (X1) dan 

Kredibilitas (X2) dari 

celebrity endorser, 

variabel (y) perilaku 

konsumen. 

Adanya pengaruh 

penggunaan 

celebrity endorser 

dalam iklan sabun 

lux terhadap 

perilaku 

konsumen. 

8. Steven 

Agustin 

(2012) 

Pengaruh celebrity 

endorsement 

terhadap purchase 

intention  

melaluiperceived 

value pada produk 

top coffee di 

Surabaya. 

Desain kausal, 

variabel (x) celebrity 

endorsement , 

variabel (y) purchase 

intention 

Adanya pengaruh 

celebrity endorser 

terhadap purchase 

intention melalui 

perceived value. 

9. Selfi Stefani Analisis pengaruh Kuantitatif, variabel Adanya pengaruh 
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(2013) iklan televisi, 

celebrity endorser, 

kualitas produk dan 

citra merk terhadap 

keputusan 

pembelian pada 

produk kosmetik 

berlabel halal 

“wardah”. 

(x) iklan televise 

(X1), celebrity 

endorser (X2), 

kualitas produk (X3), 

dan citra merek (X4), 

dan variabel (y) 

Keputusan konsumen 

iklan televise, 

celebrity endorser, 

kualitas produk 

dan citra merek 

terhadap keputusan 

pembelian produk 

komestik berlabel 

halal “wardah”. 

10. Yuri Ardiyanto 

(2013) 

Pengaruh celebrity 

endorser dan brand 

association terhadap 

keputusan 

pembelian shampoo 

clear man. 

Kuantitatif, Variabel 

(x) celebrity endorser 

(X1) dan brand 

association (X2). 

Variabel (y) 

Keputusan 

pembelian. 

Adanya pengaruh 

celebrity endorser 

dan brand 

association 

terhadap keputusan 

pembelian 

shamppo clear  

J. Kerangka Pemikiran  

 Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana 

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara 

teoritis pertautan antara variabel yang diteliti. Keputusan dalam melakukan 

pembelian merupakan proses pengintegrasian untuk melakukan evaluasi perilaku 

untuk memilih satu diantara lainnya. Iklan sepeda motor merupakan salah satu 



56 
 

promosi yang dilakukan perusahaan untuk memasarkan produknya. Dengan 

menggunakan celebrtiy endorser yang memiliki daya tarik, kredibilitas dan 

visibility diharapkan dapat mempengaruhi konsumen untuk melakukan keputusan 

membeli produk tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka digambarkan dalam 

gambar 2.1 dibawah ini: 

 

K. Hipotesis 

Ho : Ada Pengaruh daya tarik, kredibilitas dan visibility dari celebrity endorser 

iklan sepeda motor yamaha berpengaruh terhadap keputusan konsumen. 

Ha  : Tidak ada pengaruh daya tarik, kredibilitas dan visibility dari celebrity 

endorser iklan sepeda motor yamaha berpengaruh terhadap keputusan konsumen. 

CELEBRITY ENDORSER

1. Daya Tarik

2. Kredibilitas

3. Visibility

Daya Tarik, Kredibilitas, dan Visibility dari celebrty endorser dalam Iklan 
Sepeda Motor Yamaha

Keputusan Konsumen untuk membeli
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Pendekatan Penelitian 

Metode adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses 

penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang 

ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-

prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.
39

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

Penulis telah merumuskan persoalan dan untuk menjawab persoalan 

yang telah dirumuskan maka dibutuhkan suatu pendekatan metode penelitian, 

karena dengan adanya pendekatan metode penelitian ini akan memperlancar 

penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan 

kuantitatif. 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) 

adalah melakukan kegiatan lapangan tentu guna memperoleh berbagai data 

dari informasi yang dilakukan.
40

 Jadi penelitian ini betujuan untuk mencari 

data dari lapangan untuk mengetahui keputusan konsumen dalam pembelian 

sepeda motor Yamaha. 

                                                             
 

39
Mardalis, Suatu Pendekatan Proposal, cetakan ke X, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h. 28. 

40
 Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Social, (Bandung: Alumi, 1986), h. 28. 
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Berdasarkan sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriftif 

analisis.Penelitian deskriftif analisis adalah penelitian yang memaparkan data 

angka yang didapatkan dilapangan dan selanjutnya dilakukan analisis dengan 

menggunakan pendekatan landasan teori yang ada sebagai pijakan dalam 

menganalisis. 

B. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yaitu sumber data 

primer dan sumber data tersier. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung 

dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan 

yang memerlukannya.
41

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

responden atau objek yang diteliti atau data yang didapat dari sumber pertama 

baik dari individu atau perorangan seperti dari hasil Angket, Interview dan 

lain-lain. Dalam penelitian ini sumber data primer berasal dari responden yang 

dikumpulkan melalui angket  oleh penulis. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

orang yang melakukan penelitian dari sumber–sumber yang telah ada.Data ini 

biasa diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan–laporan peneliti terlebih 

                                                             
41

 Iqbal Hasan ,Pokok – pokok materi metodolodi penelitian dan aplikasinya ( Bogor : 

Ghalia Indonesia 2002 )  , h. 82 . 
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dahulu.
42

Data sekunder yang penulis gunakan berasal dari buku–buku yang 

sesuai, hasil penelitian terdahulu serta jurnal–jurnal yang telah ada dan data 

penjualan serta sejarah perusahaan. 

C. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data  

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, 

yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas 

instrumen penelitian dan berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen 

dan kualitas pengumpulan data berkenaan ketetapan cara – cara yang digunakan 

untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu instrumen yang telah teruji validitas 

dan reliabilitasnya, belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliabel, 

apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan 

datanya. 

Dalam penelitian ini instrumen penelitiannya adalah kuesioner dengan 

menggunakan skala likert.Kuesioner merupakan instrumen untuk pengumpulan 

data, di mana partisipan atau responden mengisi pertanyaan atau pernyataan yang 

diberikan oleh peneliti.Peneliti dapat menggunakan kuesioner untuk memperoleh 

data yang terkait dengan pemikiran, perasaan, sikap, kepercayaan, nilai, persepsi, 

kepribadian dan perilaku dari responden. Dalam kata lain, para peneliti dapat 

melakukan pengukuran bermacam – macam karakteristik dengan menggunakan 

kuesioner.
43

 

 

 

                                                             
42

Ibid. loc.cit 
43

 Sugiyono,Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi. (Bandung : Alfabeta 

2015),h.82. 
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1. Teknik Pengumpulan data 

a. Metode Kuesioner 

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawab. 

Kuesioner dapat berupa pertanyaan tertutup ataupun terbuka.
44

Teknik ini 

dilaksanaan dengan menggunakan daftar pertanyaan bentuk tertutup untuk 

memudahkan peneliti dalam menganalisis data. Survei dilakukan dengan 

membagikan kuesioner kepada responden Konsumen sepeda motor 

Yamaha di Desa Enggalrejo Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 

Pengisian kuesioner dilakukan secara self administered questionare yaitu 

responden diminta menjawab sendiri kuesioner yang telah dibuat 

peneliti.
45

 

Adapun skala yang digunakan adalah skala likert.Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang ataupun 

sekelompok orang tentang fenomena sosial.Dalam penelitian ini fenomena 

sosial yang ditetapkan oleh peneliti secara spesifik yang disebut dengan 

variabel penelitian. Dengan skala ini maka variabel akan diukur dan 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Dan indikator dari variabel akan 

menjadi titik tolak instrumen item-item yang berupa pertanyaan ataupun 

pernyataan. 

                                                             
44

 Sugiyono, Op.Cit. hlm. 142. 
45

Neuman, W. Lawrence, Social Reasearch Methode Qualitative and Quantitative 

Approaches, Pearson Education, Boston, 2003,hlm. 60. 
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Pada skala likert dilakukan dengan menghitung respon kesetujuan 

atau ketidaksetujuan terhadap objek tertentu. Artinya pertanyaan yang 

disusun peneliti memiliki  kategori positif atau negatif.
46

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: 

a. Sangat setuju  (SS)  diberi skor 5 

b. Setuju    (S)  diberi skor 4 

c. Ragu-ragu   (R) diberi skor 3 

d. Tidak Setuju   (TS)  diberi skor 2 

e. Sangat Tidak Setuju  (STS)  diberi skor 1 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah tekhnik pengumpulan data yang tidak 

langsung pada subyek penelitian, namun melalui dokumen yang 

digunakan berupa buku harian, koran, dan refrensi lainnya. 

2. Variabel Penelitian 

a. Variabel Terikat 

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah keputusan 

konsumen.Keputusan pembelian yang dilakukan merupakan tahap 

evaluasi, konsumen membentuk preferensi antar merek dalam kumpulan 

                                                             
46

 Kasmadi dan Nia Siti Sunariah, Panduan Moderen Penelitian Kuantitatif,  alfabeth, 

Bandung,  hlm. 74. 
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pilihan.Konsumen mungkin juga membentuk maksud untuk membeli 

merek yang paling disukai. 

b. Variabel Bebas 

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah suatu variable yang 

variasinya mempengaruhi variabel lain. Dapat pula dikatakan variabel 

bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).
47

Dari hasil pra-

riset yang peneliti lakukan maka terpilih tiga faktor yang berpengaruh 

besar. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas antara lain : 

1) Daya Tarik (Attractiveness) 

a) Kesopanan (Likability) 

b) Kesamaan (Similiarity) 

2) Kredibilitas (credibility) 

a) Keahlian (Expersite) 

b) Kepercayaan (Trustworthiness) 

3) Visibility 

a) Seberapa besar popularitas bintang iklan. 

3. Operasional Variabel 

Definisi Operasional Variabel adalah penarikan batasan yang lebih 

menjelaskan ciri-ciri spesifik yang lebih substantive dari suatu konsep. 

Tujuannya agar peneliti dapat mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan 

                                                             
47

 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung, Alfabeta, 2013),h.59. 
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hakikat variabel yang sudah didefinisikan konsepnya, maka peneliti harus 

memasukkan proses atau operasionalnya alat ukur yang akan digunakan untuk 

kuantifikasi gejala atau variabel yang ditelitinya. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan definisi operasional sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional 

 

Variabel  Definisi Operasional Indikator Pertanyaan 

Variabel Daya 

Tarik  

(Attractivenes) 

(X1) 

Daya tarik adalah 

karakteristik yang 

dapat dilihat oleh 

khalayak dalam diri 

endorsermeliputi : 

kecerdasan, sifat – 

sifat kepribadian, 

gaya hidup, dan lain – 

lain. 

1. Kesopanan 

(Likability) 

 

1. Apakah Anda setuju iklan 

sepeda motor yamaha 

menarik karena  model iklan 

membawakannya dengan 

gaya yang asik dan unik ? 

2. Apakah Anda setuju iklan 

sepeda motor yamaha 

menarik karena  model iklan 

berpakaian sopan dalam 

membawakan iklannya ? 

2. Kesamaan 

(Similiarity) 

 

3. Apakah Anda setuju iklan 

sepeda motor yamaha 

menarik karena  Model 

Iklan yang dipakai adalah 
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artis dan aktor yang cantik 

dan tampan ? 

Variabel 

Kredibilitas  

(Credibility) 

(X2) 

Kredibilitas adalah 

kemampuan yang 

dimiliki oleh endorser 

untuk membuat 

khalayak percaya 

pada dirinya. 

1. Keahlian 

(expersite) 

 

1. Apakah Anda setuju 

iklan sepeda motor 

yamaha menarik karena  

model iklan yang 

dipakai memiliki 

kemampuan dalam 

berkendara sepeda 

motor Yamaha ? 

2.  Apakah Anda setuju 

iklan sepeda motor yamaha 

menarik karena  model 

iklan membawakan iklan 

tersebut dengan penuh 

keyakinan ? 

3. Apakah Anda setuju 

iklan sepeda motor yamaha 

menarik karena  model 

iklan terlihat percaya diri 

saat membawakan iklan 
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tersebut. 

2. Kepercayaan 

(Trustworthines

s) 

 

4.4. Apakah Anda setuju iklan 

sepeda motor yamaha 

menarik karena  model iklan 

mengucapkan kalimat 

“Yamaha Semakin di 

Depan” ? 

Variabel 

visibility (X3) 

visibilityyaitu 

kecocokan public 

figure atau selebriti 

dengan pandangan 

menurut khalyak 

umum atau konsumen 

atau seberapa besar 

popularitasnya. 

1. Seberapa besar 

masyarakat 

yang mengenal 

bintang iklan 

tersebut. 

1. Apakah Anda setuju 

iklan sepeda motor yamaha 

menarik karena  model 

iklan memiliki popularitas 

yang tinggi ? 

2. Apakah Anda setuju iklan 

sepeda motor yamaha 

menarik karena  model iklan 

dapat mengomunikasikan 

iklannya dengan baik ? 

Variabel 

Keputusan 

Konsumen (Y) 

Keputusan konsumen 

adalah Keputusan 

pembelian yang 

dilakukan merupakan 

1. Faktor Sosial 1. Apakah anda setuju 

membeli sepeda motor 

Yamaha karena kebutuhan 

untuk alat transportasi? 
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tahap evaluasi, 

konsumen 

membentuk preferensi 

antarmerk dalam 

kumpulan pilihan. 

Konsumen mungkin 

juga membentuk 

maksud untuk 

membeli merk yang 

paling disukai 

 

2. Faktor Budaya 2. Apakah anda setuju jika 

anda membandingkan 

merek – merek kendaraan 

sepeda motor ? 

 

3. Faktor Keluarga 3. Apakah anda setuju 

membeli sepeda motor 

Yamaha karena Yamaha 

menggunakan Celebrity 

Endorser dalam 

mempromosikan sepeda 

motor Yamaha ? 

 

4. Faktor Pribadi 4. Apakah anda setuju jika 

kualitas sepeda motor 

Yamaha sudah sangat baik ? 
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D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek/subyek 

yang mempunyai kauntitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Atau Populasi 

merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah 

dan memenuhi syarat–syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, 

atau keseluruahan unit dari individu dalam ruang lingkup yang akan 

diteliti.
48

Dalam hal ini populasi yang menjadi objek penelitian adalah Warga 

Desa Enggalrejo Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Dengan syarat – 

syarat KKyang mempunyai sepeda motor Yamaha, populasi yang diperoleh 

dari jumlah KK di Desa Enggalrejo adalah sebesar 79 KK 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu. 

                                                             
48

  Nanang Martono ,Metode Penelitian Kunatitatif Analisis Isi Dan Analisis Data 

Sekunder, (Jakarta : Raja Grafindo Persada . 2012 ),  h.74. 
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.
49

 Pengambilan sampel  harus sesuai dengan kualitas dan 

karakteristik suatu populasi. Teknik pengambilan sampel untuk menentukan 

sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling. Yang dimaksud dengan Purposive Sampling adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.
50

 Selain itu alasan 

menggunakan ini adalah karena  untuk lebih menghemat tenaga, waktu dan 

biaya.  

Pertanyaan yang seringkali diajukan dalam metode pengambilan 

sampel adalah berapa jumlah sampel yang dibutuhkan dalam 

penelitian.Sampel yang terlalu kecil dapat menyebabkan penelitian tidak dapat 

menggambarkan kondisi populasi yang sesungguhnya.Sebaliknya, sampel 

yang terlalu besar dapat mengakibatkan pemborosan biaya penelitian.
51

Dalam 

menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin 

sebagai berikut : 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

Keterangan : 

n : Jumlah Sampel  

N : Jumlah Populasi 

                                                             
49

Sugiyono .Op., Cit., h. 116. 
50

Sugiyono .Op., Cit., h. 122 
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Umar Husein, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Edisi 11, (Jakarta : PT. 

Raja Grafindo Persada,  2013), hlm. 78 



69 
 

e  : Batas toleransi kesalahan ( error tolerance) 

Dalam penelitian ini jumlah populasi yang ada yaitu sebesar 79 KK, 

dengan toleransi kesalahan sebesar 10 %, maka jumlah sampel yang akan 

digunakan jika dihitung menggunakan rumus di atas sebagai berikut : 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

𝑛 =  
79

1 + 79  0.1 2
 

𝑛 =
79

1.79
 

𝑛 = 44.13 

Maka jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini jika 

dibulatkan adalah sebesar 44 KK. 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutya penulis 

menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Metode analisis 

yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskritif kuantitatif 

dengan penelitian studi kasus yang dipergunakan untuk mengumpulkan, 

mengolah, dan kemudian menyajikandata observasi agar pihak lain dapat dengan 

mudah mendapat gambaran mengenai objek dari penelitian tersebut. Deskritif 

kuantitatif dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu menganalisis 

pengaruh antar variabel.Setelah data terkumpul tahap selanjutnya adalah tahap 

analisis. 
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Namun sebelum tahap analisis data dilakukan maka penulis perlu menguji 

apakah data tersebut valid dan reabel.Uji ini dilakukan untuk meninjau seberapa 

valid suatu butir-butir pertanyaan yang diajukan kepada responden atau yang 

dikenal uji validitas, serta mengukur tingkat reabilitas suatu jawaban responden 

dari suatu instrumen pertanyaan dengan metode uji reabilitas. Adapun untuk lebih 

jelasnya penulis akan memaparkan beberapa hal yang akan dilakukan: 

a. Uji Validitas 

Sebelum digunakan dalam penelitian yang sesungguhnya angket 

penelitian akan diuji coba terlebih dahulu. Uji coba instrumen dilakukan 

untuk mengetahui apakah instrumen yang disusun benar-benar merupakan 

hasil yang baik, karena baik buruknya instrumen akan berpengaruh pada benar 

tidaknya data dan sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian. 

Salah satu cara untuk mengetahui baik buruknya instrumen ditunjukan 

oleh tingkat kesahihan (validity). Menurut Sugiyono Valid menunjukan 

derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan 

data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti sedangkan Reliabel berkenaan 

derajat konsistensi data dalam interval waktu tertentu.
52

 

Apabila instrumenpengumpul data yang digunakan mampu untuk 

mengukur apa yang akan diukur, maka data yang dihasilkan dapat dinyatakan 

valid.  

                                                             
52

Sugiyono ,Op.Cit. , h .3 
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Setelah data-data dan informasi sudah terkumpul oleh penulis, maka 

penulis mengelola dan menata data yang didapat secara sistematis sesuai 

dengan permasalahan yang ada dan menganalisis data tersebut dan 

menggunakan analisis data dengan metode kuantitatif. Metode kuantitatif 

adalah data yang berbentuk angka.
53

 

Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang akan 

digunakan, biasanya dilakukan uji signifikasi koefisien pada taraf signifikasi 

0,05. Artinya suatu item dianggap valid jika berkolerasi signifikan terhadap 

skor total atau instrumen dinyatakan valid bila r hitung  >  r tabel. Dalam uji 

validitas ini menggunakan aplikasi SPSS 16. 

b. Uji Reabilitas 

Uji coba instrumen dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen 

yang disusun benar-benar merupakan hasil yang baik, adalah dengan cara 

mengukur Reabilitas atau keandalan. Dalam Uji Reliabilitas Penulis 

menggunakan aplikasi SPSS 16. 

Reabilitas adalah instrumen untuk mengukur ketepatan, keterandalan, 

cinsistency, stability atau dependability terhadap alat ukur yang digunakan.
54

 

Suatu alat ukur  dikatakan reliabilitas atau dapat dipercaya, apabila alat ukur 

yang digunakan stabil, dapat diandalkan, dan dapat digunakan dalam 

                                                             
53

J. supranto, op.cit, hlm. 7. 
54

 Husaini Usman dan R. Purmono Setiady Akbar, Pengantar Statistik,  Bumi Aksara, 

Jakarta,  2000, hlm.287.   
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peramalan. Artinya data yang dikatakan realibilitas adalah alat ukur yang 

digunakan bisa memberikan hasil yang sama walaupun digunakan berkali-kali 

oleh peneliti yang berbeda. Untuk pengujian ini peneliti juga menggunakan 

batasan nilai sebesar 0,7. Jika nilai pada hasil reliabilitas kurang dari 0,7 maka 

hasil tersebut dikatakan tidak baik. 

c. Uji Asumsi Klasik  

1) Uji Normalitas  

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi 

normal atau tidak.Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual 

yang terdistribusi normal.Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada 

masingmasing variabel tetapi pada nilai residualnya.Uji normalitas dapat 

dilakukan dengan uji histogram. 

2) Uji Multikolinieritas  

Model regresi yang baik adalah model regresi yang varibel variabel 

bebasnya tidak memiliki kolerasi yang tinggi atau bebas dari 

multikolinieritas. Deteksi adanya gejala multikolinieritas dengan 

menggunakan nilai Variance Infaction Factor (VIF) dan toleransi melalui 

SPSS 16. Model regresi yang bebas multikolinieritas memiliki nilai VIF 

dibawah 10 dan nilai toleransi diatas 0,1. 
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3) Uji Autokolerasi 

Menurut Makridakis (1983) sebagaimana yang dikutip oleh Wahid 

Sulaiman meenyatakan bahwa untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

autokorelasi maka dilakukan pengujian Durbin-Watson (DW) dengan 

ketentuan sebagai berikut
55

 : 

a. 1,65 < DW < 2,35 → tidak ada autokorelasi 

b. 1,21 < DW < 1,65 atau 2,35 < DW < 2,79 → tidak dapat 

disimpulkan 

c. DW < 1,21 atau DW > 2,79 → terjadi autokorelasi 

4) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedasidas digunakan untuk menguji apakah dalam regresi 

terjadi ketidaksamaan varian nilai residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Kemungkinan adanya gejala heteroskedasitas dapat 

dilakukan dengan menggunakan diagram scatterpoot, dimana sumbu X 

adalah residual dan sumbu Y adalah nilai Y yang diprediksi. Jika pada 

grafik tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah sumbu 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi hereroskedasitas 

dalam suatu model regresi. 
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Wahid Sulaiman, Analisis Regresi Menggunakan SPSS : Contoh Kasus dan 

Pemecahannya, (Yogyakarta: Andi, Edisi I) , h.89 
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d. Alat Uji Hipotesis  

1) Analisis Regresi Berganda 

Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini 

adalah regresiberganda.Analisis regresi dilakukan bila hubungan dua 

variabel berupa hubungan kausal atau fungsional.
56

Analisis regresi 

berganda digunakan untuk memprediksi atau menguji pengaruh variabel 

bebas atau variabel independent terhadap variabel terikat atau variabel 

dependent. 

Persamaan regresi berganda adalah : 

Y= a +𝑏1𝑋1 +𝑏2𝑋2 +b3X3 

Keterangan: 

Y   =  Keputusan konsumen 

a   =  Konstanta 

𝑏1𝑏2𝑏3𝑏4𝑏5 =  Koefesien regresi 

𝑋1   = Daya Tarik Endorser 

𝑋2   = Kredibilitas Endorser 

X3   = visibility 

 

2) Uji Parsial (Uji T) 

Untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen dilakukan uji t atau t-student. 

Hipotesis uji t : Ho = b1 ,b 2 = 0, masing-masing variabel independen 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Ha = b1 ,b 2 ≠ 
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0, masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Dengan tingkat signifikan sebesar 0,05 dan degree 

offreedom (dk): n-k, maka diperoleh nilai t tabel . Langkah selanjutnya 

adalah membandingkan antara t tabel dengan t hitung .Apabila jika t 

hitung lebih kecil dari t tabel maka Ho diterima, artinya masing-masing 

variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan 

nilai variabel dependen. Apabila t hitung lebih besar dari t tabel maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, artinya masing-masing variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap peruAtau bila menggunakan perhitungan 

dengan software SPSS, maka pengambilan kesimpulannya dengan
57

: 

a. Kalau nilai sig. < α → tolak Ho, artinya masing-masing variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap perubahan nilai variabel 

dependen. 

b. Kalau nilai sig. ≥α →Ho tidak ditolak, menerima Ho artinya  masing-

masing variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap 

perubahan nilai variabel dependen 

3) Uji Simultan (Uji F) 

Pengujian simultan bertujuan untk mengetahui pengaruh variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis 

uji F :Ho = b1 ,b 2 = 0, variabel independen secara simultan tidak 

signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen. Ha = b1 ,b 2 ≠ 
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0,variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan berdasarkan 

probabilitas, jika tingkat signifikansinya (α) > 0.05 maka semua variabel 

independen tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan variabel 

dependen.Jika tingkat signifikansinya (α) < 0.05 maka semua variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap perubahan nilai variabel 

dependen. 

4) R-squared (Uji 𝑅2) 

Koefisien determinasi yang sering disimbolkan dengan pada prinsipnya 

mengukur seberapa besar kemampuan model menjelaskan variasi variabel 

dependen.Jadi koefisien determinasi sebenarnya mengukur besarnya 

persentase pengaruh semua variabel independen dalam model regresi 

terhadap variabel dependennya.Besarnya nilai koefisien determinasi 

berupa persentase, yang menunjukan persentase variasi nilai variabel 

dependen yang dapat dijelaskan oleh model regresi.Jika nilai koefisien 

determinasi dalam model regresi semakin kecil berarti semakin kecil 

pengaruh semua variabel dependennya. Atau dengan kata lain R² yang 

keci l(Mendekati 0) berarti semua variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya apabila nilai R² (mendekati 

100%) berarti semua variabel independen dalam model memberikan 

semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel 
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independennya atau semakin besar pengarih variabel independen terhadap 

variabel dependen.
58
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

A. Penyajian Data 

1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

a. Sejarah Desa 

Pada zaman dahulu kala pekon Enggalrejo adalah hutan belantara. 

Konon menurut cerita penduduk Tahun 1958 bermula masih bernama 

Pedukuhan  yang dipimpin oleh seorang Kami Tuo (Kepala 

Pedukuhan/dusun )  Enggalrejo yang masuk dalam wilayah Desa 

Sukoharjo, tahun 1966 lepas menjadi Desa Enggalrejo yang dipimpin oleh 

seorang Kepala Desa, yang masyarakatnya mayoritas berasal dari suku 

Jawa dan berusaha dibidang pertanian atau bercocok tanam ( 

singkong,padi,jagung dan sayuran ). 

Pekon Enggalrejo merupakan salah satu dari 13 Pekon dan yang 

ada di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, Pekon Enggalrejo 

merupakan salah satu Pekon yang Jaraknya ± 3 Km dari Ibukota 

Kecamatan. Luas wilayahnya Pekon Enggalrejo± 185,2766 Ha. 

2. Gambaran Umum Responden 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai gambaran karakteristik 

responden yang di mulai dari pekerjaan, jumlah keluarga dan jumlah 

kendaraan bermotor yang dimiliki. 
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a. Pekerjaan 

Jenis pekerjaan yang dimiliki kepala keluarga yang dijadikan 

responden dalam penelitian ini. Keluarga yang memiliki motor yang 

bermerek Yamaha khususnya.Berikut adalah tabel distribusi responden 

berdasarkan pekerjaan. 

Tabel 4.1 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

 

Pekerjaan  Frekuensi Presentase 

Petani 30 68% 

PNS 5 11.4% 

Wiraswasta 2 4.6% 

Buruh 7 16% 

Total 44 100% 

Sumber : Data Primer 2017 (Diolah) 

 

b. Jumlah Anggota Keluarga 

Jumlah anggota keluarga yang dimiliki dalam satu keluarga menentukan 

berapa banyak alat transportasi motor yang dibutuhkan. Mulai dari yang 

hanya beranggotakan 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang dan 

seterusnya.Berikut ini adalah tabel distribusi responden berdasarkan 

jumlah anggota keluarga. 

Tabel 4.2 

Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga 

 

Jumlah Anggota 

Keluarga 

Frekuensi 

(orang) 

Presentase 

2 orang 9 20.5% 

3 orang 27  61.4% 

> 3 orang 8 18.1% 

Total 44 100% 

Sumber : Data Primer 2017 (Diolah) 
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c. Jumlah Motor Yang dimiliki  

Jumlah motor yang dimiliki dapat dijadikan acuan dalam menentukan 

kategori keluarga tersebut dalam beraktifitas sehari – hari. Berikut adalah 

tabel berdasarkan distribusi responden berdasarkan jumlah kendaraan 

yang dimiliki. 

Tabel 4.3 

Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Motor Yang Dimiliki 

 

Jumlah 

Kendaraan Yang 

dimiliki 

Frekuensi 

(unit) 

Presentase 

1 unit 9 20.5% 

2 unit 28 63.6% 

> 2 unit 7 15.9% 

Total 44 100% 

Sumber : Data Primer 2017 (Diolah) 

 

3. Gambaran Distribusi Jawaban Responden 

Deskripsi jawaban responden sebelum mengalami pengolahan data, 

penulis akan menyampaikan hasil ditribusi jawaban responden berdasarkan 

pembagiannya: variabel Daya Tarik, variabel Kredibilitas, Variabel Visbiliy, 

dan variabel keputusan konsumen. 

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya dalam 

penelitian ini menggunakan skala linkert dan untuk keperluan analisis 

kuantitatif diberikan skor sebagai berikut: 

1) Sangat setuju  (SS)  diberi skor 5 

2) Setuju    (S)  diberi skor 4 
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3) Ragu-ragu   (R) diberi skor 3 

4) Tidak Setuju   (TS)  diberi skor 2 

5) Sangat Tidak Setuju  (STS)  diberi skor 1 

a. Variabel Daya Tarik (X1) 

Distribusi jawaban responden berdasarkan variabel Daya Tarik dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Daya Tarik 

 

Pertanyaan SS S R TS STS Total 

F % F % F % F % F % F % 

Apakah Anda 

Setuju iklan 

sepeda motor 

Yamaha menarik 

karena model 

iklan 

membawakannya 

dengan gaya 

yang asik dan 

unik ? 

    18      40.9    16   36.4    5    11.4      3   6.8   2   4.5     44 100 

Apakah Anda 

setuju iklan 

sepeda motor 

yamaha menarik 

karena  model 

iklan berpakaian 

sopan dalam 

membawakan 

iklannya ? 

18 40.9 10 22.7 8 18.2 5 11.4 3 6.8 44 100 

Apakah Anda 

setuju iklan 

sepeda motor 

yamaha menarik 

karena  Model 

Iklan yang 

12 27.3 20 45.5 7 15.9 1 2.3 4 9 44 100 
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dipakai adalah 

artis dan aktor 

yang cantik dan 

tampan ? 

Sumber: Data Primer 2017 (Diolah) 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa tanggapan responden 

sebagian besar setuju. Untuk tanggapan pertanyaan x1.1 yaitu Apakah Anda 

Setuju iklan sepeda motor Yamaha menarik karena model iklan 

membawakannya dengan gaya yang asik, sebanyak 18 orang atau 40.9% 

menjawab sangat setuju dan setuju. Untuk tanggapan pertanyaan x1.2 yaitu 

Apakah Anda setuju iklan sepeda motor yamaha menarik karena  model iklan 

berpakaian sopan dalam membawakan iklannya, sebanyak 18 orang atau 40.9 

% menjawab setuju. Dan untuk tanggapan pertanyaan x1.3 yaitu Apakah 

Anda setuju iklan sepeda motor yamaha menarik karena  Model Iklan yang 

dipakai adalah artis dan aktor yang cantik dan tampan, sebanyak 2 orang atau 

45.5 % menjawab setuju. 

b. Variabel Kredibilitas (X2) 

Distribusi jawaban responden berdasarkan variabel Kredibilitas dapat 

dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Kredibilitas 

 

Pertanyaan SS S R TS STS Total 

F % F % F % F % F % F % 

Apakah Anda 

setuju iklan 

sepeda motor 

yamaha menarik 

karena  model 

iklan 

membawakan 

iklan tersebut 

dengan penuh 

keyakinan ? 

9   20.5    25    56.9 4 9 4 9  2 4.6      44 100 

Apakah Anda 

setuju iklan 

sepeda motor 

yamaha menarik 

karena  model 

iklan terlihat 

percaya diri saat 

membawakan 

iklan tersebut ? 

8 18.2 27 61.3 6 13.6 2 4.6 1 2.3 44 100 

Apakah Anda 

setuju iklan 

sepeda motor 

yamaha menarik 

karena  model 

iklan yang 

dipakai memiliki 

kemampuan 

dalam 

berkendara 

sepeda motor 

Yamaha ? 

7 25.9 22 50 6 13.6 5 11.4 4 9 44 100 

Apakah Anda 

setuju iklan 

sepeda motor 

yamaha menarik 

karena  model 

iklan 

9 

 

 

 

20.4 30 68.1 2 4.6 1 2.3 2 4.6 44 100 
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mengucapkan 

kalimat 

“Yamaha 

Semakin di 

Depan” ? 

Sumber: Data Primer 2017 (Diolah) 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa tanggapan responden 

sebagian besar setuju. Untuk tanggapan pertanyaan x2.1 yaitu Apakah Anda 

setuju iklan sepeda motor yamaha menarik karena  model iklan membawakan 

iklan tersebut dengan penuh keyakinan sebanyak 25 orang atau 56.9% 

menjawab setuju. Untuk tanggapan pertanyaan x2.2 yaitu Apakah Anda setuju 

iklan sepeda motor yamaha menarik karena  model iklan terlihat percaya diri 

saat membawakan iklan tersebut, sebanyak 27 orang atau 61.3% menjawab 

setuju. Untuk tanggapan pertanyaan x2.3 yaitu Apakah Anda setuju iklan 

sepeda motor yamaha menarik karena  model iklan yang dipakai memiliki 

kemampuan dalam berkendara sepeda motor Yamaha sebanyak 22 orang atau 

50% menjawab setuju. Dan untuk tanggapan pertanyaan x2.4 yaitu Apakah 

Anda setuju iklan sepeda motor yamaha menarik karena  model iklan 

mengucapkan kalimat “YamahaSemakin di Depan”, sebanyak 30 orang atau 

68.1% menjawab setuju. 

c. Variabel Visibility (X3) 

Distribusi jawaban responden berdasarkan variabel Visibility dapat 

dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan VariabelVisibility 

 

Pertanyaan SS S R TS STS Total 

F % F % F % F % F % F % 

Apakah Anda 

setuju iklan sepeda 

motor yamaha 

menarik karena  

model iklan 

memiliki 

popularitas yang 

tinggi ? 

9 20.4 29 66    4  9    1 2.3  1  2.3    44 100 

Apakah Anda 

setuju iklan sepeda 

motor yamaha 

menarik karena  

model iklan dapat 

mengomunikasikan 

iklannya dengan 

baik ? 

5 11.3 32 72.7 3 6.8 2 4.6 2 4.6 44 100 

Sumber: Data Primer 2017 (Diolah) 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa tanggapan responden 

sebagian besar setuju. Untuk tanggapan pertanyaan x3.1 yaitu Apakah Anda 

setuju iklan sepeda motor yamaha menarik karena  model iklan memiliki 

popularitas yang tinggi, sebanyak 29 orang atau 66% menjawab setuju. Dan 

untuk tanggapan pertanyaan x3.2 yaitu Apakah Anda setuju iklan sepeda 

motor yamaha menarik karena  model iklan dapat mengomunikasikan 

iklannya dengan baik, sebanyak 32 orang atau 72.7% menjawab setuju. 
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d. Variabel Keputusan Konsumen (Y) 

Distribusi jawaban responden berdasarkan variabel keputusan 

konsumen dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Keputusan Konsumen 

 

Pertanyaan SS S R TS STS Total 

F % F % F % F % F % F % 

Apakah anda 

setuju membeli 

sepeda motor 

Yamaha karena 

kebutuhan untuk 

alat transportasi? 

    12    27.3 26 59.1 4 9 2 4.6 0   0 44 100 

Apakah anda 

setuju jika anda 

membandingkan 

merek – merek 

kendaraan 

sepeda motor ? 

14 31.8 26 59 1 2.3  1 2.3 2 24.6     79 100 

Apakah anda 

setuju membeli 

sepeda motor 

Yamaha karena 

Yamaha 

menggunakan 

Celebrity 

Endorser dalam 

mempromosikan 

10 22.7 27 62.4 3 6.8 3 6.8 1 2.3     79 100 
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sepeda motor 

Yamaha ? 

Apakah anda 

setuju jika 

kualitas sepeda 

motor Yamaha 

sudah sangat 

baik ? 

7 15.9 32 72.7 3 6.8 0 0 2 4.6 44 100 

Sumber: Data Primer 2017 (Diolah) 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa tanggapan responden 

sebagian besar setuju. Untuk tanggapan pertanyaan Y.1 yaituApakah anda 

setuju membeli sepeda motor Yamaha karena kebutuhan untuk alat 

transportasi, sebanyak 27 orang atau 57.1 % menjawab setuju. Untuk 

tanggapan pertanyaan Y.2 yaitu Apakah anda setuju jika anda 

membandingkan merek – merek kendaraan sepeda motor, sebanyak 26 orang 

atau 59% menjawab setuju. Untuk tanggapan pertanyaan Y.3 Apakah anda 

setuju membeli sepeda motor Yamaha karena Yamaha menggunakan 

Celebrity Endorser dalam mempromosikan sepeda motor Yamaha, sebanyak 

27 orang atau 62.4% menjawab setuju. Dan untuk tanggapan pertanyaan Y.4 

yaitu Apakah anda setuju jika kualitas sepeda motor Yamaha sudah sangat 

baik, sebanyak 32 orang atau 72.7% menjawab setuju. 
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B. Hasil Analisis 

1. Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur ketetapan suatu item dalam 

kuesioner atau skala yang ingin diukur. Dalam menentukan valid atau 

tidaknya item item yang digunakan, kegiatan yang harus dilakukan adalah 

dengan membandingkan rhitung  dengan rtabel dimana tarif signifikan yang 

digunakan adalah 0,05 dengan N = 44. Untuk mengetahui tingkat validitas 

tersebut, maka akan dilakukan terlebih dahulu uji statistik dengan 

menggunakan SPSS 16, adapun hasil outputnya dapat dilihat dari tabel di 

bawah ini : 

1) Variabel X1 (Daya Tarik) 

Tabel 4.8 

Ringkasan Hasil Uji Validitas X1 (Daya Tarik) 

No R Hitung R Tabel(0.05) Keterangan 

1 0.896 0.297 Valid 

2 0.919 0.297 Valid 

3 0.866 0.297 Valid 

Sumber: Data Primer 2017 (Diolah) 

Dapat dilihat bahwa berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan item 

pertanyaan pada variabel  X1 yaitu X1.1, X1.2 dan X1.3 dapat dinyatakan 

valid. Karena seluruh item pertanyaan yang telah di uji dengan SPSS 16 

memiliki nilai rhitung  yang lebih besar dari rtabel yaitu sebesar 0.297. 
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2) Variabel X2 (Kredibilitas) 

Tabel 4.9 

Ringkasan Hasil Uji Validitas X2 (Kredibilitas) 

 

No R Hitung R Tabel(0.05) Keterangan 

1 0.815 0.297 Valid 

2 0.807 0.297 Valid 

3 0.868 0.297 Valid 

4 0.813 0.297 Valid 

Sumber: Data Primer 2017 (Diolah) 

 Dapat dilihat berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan item 

pertanyaan pada variabel X2 yaitu X2.1, X2.2, X2.3 dan X2.4 dapat 

dinyatakan valid karena seluruh item pertanyaan yang telah diuji 

menggunakan SPSS 16 memiliki hasil yaitu nilai rhitung yang lebih besar dari 

rtabel yaitu sebesar 0.297. 

3) Variabel X3 (Visibility) 

Tabel 4.10 

Ringkasan Hasil Uji Validitas X3 (Visibility) 

No R Hitung R Tabel(0.05) Keterangan 

1 0.830 0.297 Valid 

2 0.910 0.297 Valid 

Sumber: Data Primer 2017 (Diolah) 

 

Selanjutnya dapat dilihat berdasarkan tabel di atas, secara 

keseluruhan item pertanyaan pada variabel X3 yaitu X3.1 dan X3.2, dapat 

dinyatakan valid karena seluruh item pertanyaan yang telah diuji 

menggunakan SPSS memperoleh hasil yaitu rhitung  yang lebih besar dari rtabel 

yaitu sebesar 0.297. 
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4) Variabel Y (Keputusan Konsumen) 

Tabel 4.11 

Ringkasan Hasil Uji Validitas Y (Keputusan Konsumen) 

No R Hitung R Tabel(0.05) Keterangan 

1 0.697 0.297 Valid 

2 0.721 0.297 Valid 

3 0.885 0.297 Valid 

4 0.722 0.297 Valid 

Sumber: Data Primer 2017 (Diolah) 

 

 Dapat dilihat bahwa berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan item 

pertanyaan pada variabel Yyaitu Y.1, Y.2, Y.3 dan Y.4 dapat dinyatakan 

valid. Karena seluruh item pertanyaan yang telah diuji menggunakan SPSS 

16 memperoleh hasil yaitu rhitung  yang lebih besar dari rtabel yaitu sebesar 

0.297. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, 

apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

pengukurannya diulang. Dalam hal ini uji reabilitas dilakukan dengan 

menggunakan metode Cronbach’s Alpha  dengan kriteria bahwa tingkat alpa 

dihitung lebih besar dari koefisien Alpha Cronbach’s sebesar 0,60 maka data 

yang diujikan memiliki tingkat reabilitas yang baik. Adapun pengukuran 

tingkat alpha dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16. Adapun 

hasil dari perhitungannya dapat terlihat pada tabel hasil output SPSS 16 

dibawah ini: 
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Tabel 4.12 

Ringkasan Uji Reliabilitas 

 

No Variabel 
Cronbach 

Alpa 

Cronbach Alfa 

yang 

diisyaratkan 

Keterangan 

1 X1 0.854 >60% Reliabel 

2 X2 0.842 >60% Reliabel 

3 X3 0.668 >60% Reliabel 

   4 Y 0.742 >60% Reliabel 

Sumber: Data diolah dari responden, November 2017 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Cronbach Alpha > 60 

maka setiap variabel yaitu X1, X2, X3 dan Y yang diujikan memiliki tingkat 

reabilitas yang baik. Sehingga dapat diambil keputusan bahwa instrumen 

tersebut reabel dan dapat digunakan sebagai alat pengumpul data. 

4. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik harus dipenuhi pada analisis 

berganda pada hal ini penulis mengambil system pengolahan datanya 

menggunakan SPSS 16. Adapun asumsi klasik yang penulis maksud adalah : 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi 

normal atau tidak.Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual 

yang terdistribusi normal. Untuk meliha data terdistribusi normal bisa 

dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 4.13 

Uji Normalitas 

 
Sumber : Data primer diolah (2017) 

Dari tabel di atas, perhatikan garis melengkung ke atas seperti 

membentuk gunung. Garis tersebut membentuk gunung dan terlihat 

sempurna dengan kaki yang simetris, maka dapat disimpulkan bahwa data 

dalam penelitian terdistribusi normal. 

b. Uji Autokorelasi 

Menurut Makridakis (1983) sebagaimana yang dikutip oleh Wahid 

Sulaiman meenyatakan bahwa untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

autokorelasi maka dilakukan pengujian Durbin-Watson (DW) dengan 

hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.14 

Uji Autokorelasi 

 

Model Summary
b
 

Mo

d

e

l R 

R 

Sq

uar

e 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimat

e 

Durbin-

Watson 

1 .763
a
 .583 .551 1.900 1.437 

a. Predictors: (Constant), x3, x1, x2   

b. Dependent Variable: y    

Sumber : Data primer diolah (2017) 

 
 Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai Durbin –Watson sebesar 

1.437. Berdasarkan tabel DW dengan n=44 dan jumlah variabel bebas 3, 

maka nilai dl dan du berturut-turut sebesar 1.3749 dan 1.6647. Dengan 

demikian didapatkan hasil dl>DW>du yaitu sebesar 

1.3749>1.437>1.6647 sehingga disimpulkan tidak ada korelasi. 

c. Uji Multikoinieritas 

Model regresi yang baik adalah model regresi yang varibel variabel 

bebasnya tidak memiliki kolerasi yang tinggi atau bebas dari 

multikolinieritas. Deteksi adanya gejala multikolinieritas dengan 

menggunakan nilai Variance Infaction Factor (VIF) dan toleransi melalui  

SPSS. Model regresi yang bebas multikolinieritas memiliki nilai VIF 

dibawah 10 dan nilai toleransi diatas 0,1. Hasil uji multikolinieritas bisa 

dilihat dari hasil berikut:  
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Tabel 4.15 

Uji Multikolinieritas 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer diolah (2017) 

Dari Tabel di atas dapat dilihat jika nilai koefisien VIF tidak lebih dari 10 

maka tidak terjadi multikolinieritas. 

d. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedasidas digunakan untuk menguji apakah dalam regresi 

terjadi ketidaksamaan varian nilai residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Kemungkinan adanya gejala heteroskedasitas 

dapat dilakukan dengan menggunakan diagram scatterpoot, dimana 

sumbu X adalah residual dan sumbu Y adalah niali Y yang diprediksi. 

Jika pada grafik tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas 

dan di bawah sumbu 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

hereroskedasitas dalam suatu model regresi. Dapat dilihat hasil dari uji 

heteroskedastisitas sebagai berikut : 

 

 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

  

.408 2.453 

.335 2.986 

.367 2.726 
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Tabel 4.16 

Uji Heteroskedastisitas 

 

 
Sumber : Data primer diolah (2017) 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa titik – titik data menyebar di atas 

dan di bawah titik 0 (nol) pada sumbu Y dan sumbu X. Maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

5. Uji Hipotesis 

a. Uji F 

Pengujian terhadap semua variabel independen didalam model dapat 

dilakukan dengan uji simultan (uji F).Uji statistik F pada dasarnya 

menunjukan bahwa apakah semua variabel bebas yang dimasukan dalam 

model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat.Apabila nilai prob. T hitung (ditunjukan pada prob.) lebih kecil dari 

tingkat kesalahan (alpha) 0.05 (yang telah ditentukan) maka dapat 
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disimpulkan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikatnya, dan seb4.aliknya.Berikut ini merupakan tabel hasil uji 

statistik F. 

Tabel 4.18 

Uji F 

 

Sumber : Data primer diolah (2017) 

 

Ha = Adanya pengaruh Daya Tarik, Kredibilitas dan visibility dari celebrity 

endorser terhadap keputusan konsumen untuk membeli 

Ho = tidak ada pengaruh pengaruh Daya Tarik, Kredibilitas dan visibility dari 

celebrity endorser terhadap keputusan konsumen untuk membeli 

Dari uji ANOVA atau F test, di dapat nilai hitung 25.523 dengan probabilitas 

0.00. karena probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi daya tarik, kredibilitas dan visibility dari 

celebrity endorser secara bersama sama mempengaruhi keputusan konsumen 

untuk membeli. 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 453.707 3 151.236 25.523 .000
a
 

Residual 237.020 40 5.926   

Total 690.727 43    

a. Predictors: (Constant), visibility (x3), daya tarik (x1), kredibilitas (x2)  

b. Dependent Variable: Keputusan Konsumen (Y)   
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b. Uji T 

Uji T merupakan pengujian terhadap koefisien dari variabel bebas secara 

parsial.Uji ini dilakukan untuk melihat tingkat signifikansi dari variabel 

bebas secara individu dalam mempengaruhi variasi dari variabel 

terikat.Berikut ini merupakan hasil uji statistik t. 

Tabel 4.19 

Uji T 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.014 1.699  -.597 .554 

daya tarik (x1) -.116 .203 -.088 -.572 .570 

kredibilitas (x2) .519 .253 .328 2.050 .047 

visibility (x3) .566 .135 .606 4.178 .000 

a. Dependent Variable: Keputusan Konsumen (Y)    

Sumber : Data primer diolah (2017) 

Dari tabel 4.17 di atas uji t kedua variabel independen yang dimasukkan 

dalam model regresi mendapatkan hasil yang signifikan, hal ini dapat 

dilihat dari probabilitas signifikan pada kedua tabel pada variabel 

kredibilitas dan visibility lebih kecil dari 0,05 sedangkan untuk variabel 

daya tarik lebih besar dari 0.05 dapat dikatakan pada kedua tabel tersebut 

bahwa keputusan konsumen untuk membeli dipengaruhi kredibilitas dan 

visibility dari celebrity endorser. Sedangkan daya tarik tidak berpengaruh.  
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Dengan cara lain ha pada pembahasan sebelumnya dapat diterima jika t 

tabel dengan taraf signifikan 5%:2= 2,5% ( uji 2 sisi)  dan derajat 

kebebasan ( df ) n-k-1 44-3-1= 40 pada tabel dengan pengujian dua sisi 

tersebut hasil yang diperoleh dari t tabel sebesar 2.0210 sedangkan t. 

Hitung pada variabel daya tarik sebesar 0.570, variabel kredibilitas 2.050, 

variabel visibility 4.178> dari. Dengan demikian t hitung variabel 

kredibilitas dan visibility ternyata lebih besar dari t.tabel sedangkan t hitung 

variabel daya tarik lebih kecil dari pada t tabel sehingga secara parsial 

kredibilitas dan visibility berpengaruh terhadap keputusan konsumen untuk 

membeli. Sedangkan daya tarik tidak berpengaruh. 

c. Uji R-squard 

Koefisien determasi menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas 

terhadap variabel terikatnya. Semakin besar niali R square maka semakin 

besar pula pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut ini 

merupakan hasil uji R-square. 

Tabel 4.20 

Uji R-Squared 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer diolah (2017) 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .810
a
 .657 .631 2.434 

a. Predictors: (Constant), visibility (x3), daya tarik (x1), kredibilitas (x2) 
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Dari tabel diatas dapat dilihat jika nilai R-square nya mencapai 657 

Jada keputusan konsumen untuk membeli sepeda motor Yamaha dipengaruhi 

oleh variabel daya tarik, kredibilitas dan visibility dari celebrity endorser iklan 

sepeda motor yamaha sebesar 65.7% dan 34.3% dipengaruhi oleh faktor lain. 

C. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh daya tarik, kredibilitas 

dan visibility dari celebrity endorser iklan sepeda motor yamaha terhadap 

keputusan konsumen untuk membeli dan bagaimana pengaruh iklan sepeda motor 

yamaha dengan penggunaan celebrity terhadap keputusan konsumen untuk 

membeli dalam pandangan ekonomi Islam. 

1. Variabel apa saja yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli 

    Keputusan konsumen adalah keputusan pembelian yang dilakukan 

merupakan tahp evaluasi dari konsumen, konsumen membentuk preferensi 

antar merek dalam kumpulan pilihan.Konsumen mungkin juga membentuk 

maksud untuk membeli merek yang paling disukai.Adapun hasil penelitian 

yang diujikan kepada masyarakat muslim di desa Enggalrejo Kecamatan 

Adiluwih Kabupaten Pringsewu tentang pengaruh variabel dari celebrity 

endorser terhadap keputusan konsumen untuk membeli sebagai berikut: 

a. Pengaruh Variabel Daya Tarik Terhadap keputusan konsumen untuk 

membeli 

             Variabel daya tarik memberikan pengaruh paling luas terhadap 

keputusan konsumen dalam membeli sepeda motor. Berdasarkan variabel 
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daya tarik (X1) dengan 3 item pertanyaan pengaruh daya tarik celebrity 

endorser terhadap keputusan konsumen. bahwa yang paling mendorong 

dari variabeldaya tarik yang mempengaruhi keputusan konsumen  adalah 

pertanyaan X1.2 bahwa sebanyak 18 orang atau 40.9% menyatakan bahwa 

mereka setuju iklan sepeda motor yamaha menarik karena  model iklan 

berpakaian sopan dalam membawakan iklannya. Selanjutnya pada 

pertanyaan X1.1 bahwa sebanyak 18 orang atau 40.9% menyatakan bahwa 

mereka Setuju iklan sepeda motor Yamaha menarik karena model iklan 

membawakannya dengan gaya yang asik dan unik. Pertanyaan ketiga X1.3 

bahwa 22 orang atau 45.5% menyatakan bahwa mereka setuju iklan 

sepeda motor yamaha menarik karena  Model Iklan yang dipakai adalah 

artis dan aktor yang cantik dan tampan.  

    Namun dari hasil perhitungan uji statistik t terlihat bahwa daya tarik 

dari celebrity endorser memiliki tarif signifikan sebesar 0.570 yang lebih 

besar dari nilai kepercayaan 0.05. Dengan demikian Ha diterima dan Ho 

ditolak. Kesimpulannya tidak ada pengaruh daya tarik dari celebrity 

endorser terhadap keputusan konsumen untuk membeli. 

b. Pengaruh Variabel Kredibilitas terhadap keputusan konsumen untuk 

membeli 

Kredibilitas adalah seperangkat persepsi kelebihan – kelebihan yang 

dimiliki sumber sehingga diterima atau diikuti oleh khalayak 

umum.Kredibilitas yang dimiliki endorser sangat berperan besar.Karakter 
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yang dimilikinya dapat menentukan tinggi rendahnya kredibilitas yang 

dimiliki.Dari hasil sebaran angket yang diberikan pada responden  diantara 

kelompok referensi, item pertanyaan X2.2 sebanyak 27 orang atau 61.3% 

bahwa mereka setuju iklan sepeda motor yamaha menarik karena  model 

iklan terlihat percaya diri saat membawakan iklan tersebut. Selanjutnya 

item pertanyaan X2.3 sebanyak 22 orang atau 50% bahwa mereka sepeda 

motor yamaha menarik karena  model iklan yang dipakai memiliki 

kemampuan dalam berkendara sepeda motor Yamaha. Item pertanyaan 

X2.4 sebanyak 30 orang atau 68.1% bahwa mereka setuju iklan sepeda 

motor yamaha menarik karena  model iklan mengucapkan kalimat 

“Yamaha Semakin di Depan”. Dan item pertanyaan X2.1 sebanyak 25 

orang atau 56.9% bahwa mereka setuju iklan sepeda motor yamaha 

menarik karena  model iklan membawakan iklan tersebut dengan penuh 

keyakinan.  

       Namun dari hasil perhitungan uji statistik t terlihat bahwa kredibilitas 

dari celebrity endorser memiliki tarif signifikan sebesar 0.047 yang lebih 

kecil dari nilai kepercayaan 0.05. Dengan demikian Ha ditolak dan Ho 

diterima. Kesimpulannya ada pengaruh kredibilitas dari celebrity endorser 

terhadap keputusan konsumen untuk membeli. 
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c. Pengaruh variabel visibility terhadap keputusan konsumen untuk membeli 

Variabel (X3) dengan 2 item pertanyaan tentang hal apa sajakah yang 

mempengaruhi keputusan konsumen dari segi popularitas celebrity 

endorser. X3.2Sebanyak 32 orang atau 72.7% menyatakan bahwa 

mereka setuju iklan sepeda motor yamaha menarik karena  model iklan 

dapat mengomunikasikan iklannya dengan baik. Dan item pertanyaan 

X3.1 sebanyak 29 orang atau 66% menyatakan bahwa mereka setuju 

iklan sepeda motor yamaha menarik karena  model iklan memiliki 

popularitas yang tinggi.  

               Namun dari hasil perhitungan uji statistik t terlihat bahwa 

visibility dari celebrity endorser memiliki tarif signifikan sebesar 0.000 

yang lebih kecil dari nilai kepercayaan 0.05. Dengan demikian Ha ditolak 

dan Ho diterima. Kesimpulannya ada pengaruh visibility dari celebrity 

endorser terhadap keputusan konsumen untuk membeli. 

d. Pengaruh variabel daya tarik, kredibilitas, dan visibilitydari celebrity 

endorsersecara bersama terhadap keputusan konsumen untuk membeli 

Dalam perhitungan mencari pengaruh daya tarik, kredibilitas, dan 

visibility dari celebrity endorser secara bersama terhadap keputusan 

konsumen untuk membeli. Menunjukan pengaruh yang signifikan terbukti 

dari analisis varian yang menunjukan R square sebesar 65.7 dengan nilai 

probabilitas sebesar 0,000. 
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Besarnya pengaruh penerapan daya tarik, kredibilitas, dan visibility 

dari celebrity endorser terhadap keputusan konsumen untuk membeli 

(R2) adalah 0,657 atau sebesar 65,7% hal ini menunjukan bahwa daya 

tarik, kredibilitas dan visibility dari celebrty endorser berpengaruh 

terhadap keputusan untuk membeli sepeda motor yamaha sebesar 65.7%. 

Dan sisanya sebesar 0.343 atau sebesar 34.3%.keputusan konsumen untuk 

membeli sepeda motor yamaha ditentukan oleh variabel lain selain yang 

diteliti yaitu daya tarik, kredibilitas, dan visibility dari celebrity endorser.

  

2. Bagaimana pengaruh penggunaan celebrity endorser dalamiklan terhadap 

keputusan konsumen untuk membeli dalam perspektif ekonomi Islam. 

Iklan adalah sarana untuk melakukan promosi. Promosi merupakan 

salah satu marketing mix (bauran pemasaran). Pemasaran menurut perspektif 

syariah adalah segala aktivitas bisnis dalam bentuk kegiatan nilai yang 

memungkinkan pelakunya bertumbuh serta mendayagunakan 

kemanfaatannya yang dilandasi dengan kejujuran, keadilan, keterbukaan, 

dan keikhlasan sesuai proses yang berprinsip pada akad bermuamalah yang 

Islami.  

Kajian Fiqh Islam, Muhammad Djafkar memaparkan, bahwasanya 

kebenaran dan keakuratan informasi ketika seorang pelaku usaha 

mempromosikan barang dagangannya atau dalam membuat iklan adalah 
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sangat penting. Iklan berdasarkan kaidah Islam menurut Syaikh Muhammad 

Ali Farkus hafizhahullah, ulama ahlusunnah dari Aljazair adalah sebagai 

berikut: 

1. Iklan secara substansi mubah (diperbolehkan) 

Iklan sepeda motor Yamaha tidak ada unsur-unsur yang bertentangan 

dengan hukum syariat, akhlak, nilai-nilai dan etika Islam. Tidak 

mengandung unsur-unsur pornografi, bintang iklan dalam iklan sepeda 

motor Yamaha masih berpakaian sopan. 

2. Memasang iklan dengan berlaku jujur dan amanah 

Iklan sepeda motor Yamaha telah jujur memberikan persepsi kepada para 

pelanggan atau konsumen terhadap produk sepeda motor Yamaha tanpa 

menyembunyikan cacat dari produk tersebut. Sepeda motor Yamaha 

yang telah masuk kategori Injection dalam iklan dianggap irit bahan 

bakar dan setelah konsumen memakainya sendiri itu memang benar. 

3. Tidak menyebarkan iklan yang mengandung unsur penipuan dan 

kecurangan 

Tidak melakukan manipulasi dengan mengiklankan sepeda motor imitasi 

atau palsu, melainkan mengiklankan produk sepeda motor asli Yamaha 

yang diproduksi dari Jepang. 
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4. Iklan tidak mendiskreditkan produsen lain  

Bersaing secara sehat tanpa menimbulkan kerugian kepada produsen 

sepeda motor lain, yaitu tanpa menjelek – jelekan produk sepeda motor 

produsen lain. 

Berdasarkan pemaparan iklan menurut kaidah Islam menurut Syaikh 

Muhammad Ali Farkus hafizhahullah, iklan sepeda motor Yamaha telah 

sesuai kaidah islam. Tidak mengandung unsur pornografi, berlaku jujur dan 

amanah, tidak mengandung unsur penipuan dan kecurangan serta tidak 

merugikan produsen lain. 

Keputusan membeli harus melalui tahap-tahap yang telah disebutkan 

di atas. Setelah melalui tahap-tahap tersebut konsumen dalam menentukan 

keputusan membeli harus berdasarkan dengan prinsip-prinsip yang ada, 

dalam hal ini adalah 4 prinsip ekonomi islam yaitu ketauhidan, khilafah, 

keseimbangan dan keadilan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

kepada responden warga desa Enggalrejo, dapat disimpulkan bahwa dalam 

menentukan keputusan pembelian warga di Desa Enggalrejo telah 

bersandarkan dengan 4 prinsip ekonomi islam yaitu sebagai berikut : 

1. Ketuhanan (Tauhid) 

Konsep tauhid adalah segala kegiatan ekonomi harus mengacu pada prinsip 

kebenaran Islam, menjauhi segala apa yang dilarang dan menjalankan 

segala yang diperintahkan. Dari hasil penelitian ini warga desa 
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Enggalrejo yang dijadikan responden dalam menentukan keputusan 

membeli sepeda motor telah melihat salah satu aspek promosi iklan 

sepeda motor Yamaha yang telah sesuai dengan kaidah Islam. Dalam 

pembelian sepeda motor seperti pada lampiran 5 warga Desa Enggalrejo 

telah menjalankan anjuran dalam Islam yaitu melakukan keputusan 

membeli untuk memenuhi kebutuhannya tanpa ada niat untuk 

bermewah-mewahan. 

2. Khilafah 

Konsep khilafah adalah manusia harus benar – benar menerapkan nilai – 

nilai keislaman dalam menjalankan perekonomian dengan tujuan 

memakmurkan di dunia ini. Dari hasil penelitian ini warga desa 

Enggalrejo yang dijadikan responden dalam menentukan keputusan 

membeli sepeda motor telah menjalankan perekonomian dengan 

membeli sepeda motor Yamaha dengan tujuan untuk mempermudah 

dalam melakukan segala aktivitas ekonomi maupun ibadah sesuai 

dengan konsep khilafah. 

3. Keseimbangan 

Konsep keseimbangan adalah aktivitas mencari nafkah harus seimbang 

dengan kegiatan ibadah. Muslim seharusnya tidak terlau fokus kepada 

bisnis hingga melalai ibadah. Dari hasil penelitian ini warga desa 

Enggalrejo yang dijadikan responden dalam melakukan keputusan 

membeli sepeda motor Yamaha telah sesuai dengan konsep 
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keseimbangan, karena tujuan dalam membeli sepeda motor Yamaha 

adalah untuk mempermudah segala aktivitas yang dilakukan oleh warga 

desa Enggalrejo. Aktivitas mencari nafkah maupun aktivitas beribadah.  

4. Keadilan (a’dl) 

Konsep keadilan adalah Keadilan disini diartikan sebagai perilaku 

dimana menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dari hasil 

penelitian ini warga desa Enggalrejo yang dijadikan responden dalam 

melakukan keputusan membeli sepeda motor telah melakukan konsep 

keadilan dengan membeli sepeda motor Yamaha dengan tujuan untuk 

mempermudah segala aktivitas tanpa ada niat untuk bermewah – 

mewahan. 

Berdasarkan 4 prinsip ekonomi Islam yang dijadikan acuan dalam 

melakukan keputusan pembelian sepeda motor Yamaha yang dilakukan 

warga desa Enggalrejo. Maka dapat disimpulkan jika keputusan membeli 

sepeda motor yang dilakukan warga desa Enggalrejo telah sesuai dengan 

prinsip ekonomi Islam, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan 

mempermudah segala aktivitas sehari – hari tanpa ada unsur untuk 

bermewah-mewahan atau melakukan pemborosan dengan membeli sepeda 

motor yang melebihi jumlah anggota keluarga dalam satu keluarga seperti 

yang terlihat pada lampiran 5. 
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Dalam Islam motif berkonsumsi pada dasarnya adalah mashalahah. 

Dalam menentukan perilaku konsumsi, muslim harus sesuai dengan dasar 

yang ada yaitu sebagai berikut : 

1. Dalam membelanjakan hartanya tidak harus semua hal dianggap butuh 

oleh setiap muslim. 

       Dalam menentukan keputusan untuk membeli sebuah produk, faktor 

sosial sangat berpengaruh. Pada pertanyaan kuisioner Apakah anda 

setuju membeli sepeda motor Yamaha karena kebutuhan alat 

transportasi. 12 orang atau 27.3% sangat setuju, 27 orang atau 57.1% 

setuju, dan sisanya tidak setuju sesuai dengan tabel 4.9. Dilihat dari data 

di atas maka, konsumen di Desa Enggalrejo telah sesuai dengan dasar 

keputusan pembelian yang Islami. 

2. Seimbangnya pengeluaran dan pemasukan seorang muslim. 

       Sebelum menentukan keputusan pembelian sebuah produk, konsumen 

muslim harus mengetahui pendapatannya cukup atau tidak. Sehingga 

tidak akan ada ketidakmampuan yang dipaksakan. Dilihat dari tabel 4.5 

yaitu distribusi responden berdasarkan jumlah motor yang dimiliki. 

Semua responden di Desa Enggalrejo yang diambil dalam penelitian 

telah dianggap mampu, karena dalam satu keluarga setidaknya memiliki 

1 unit sepeda motor. Maka bisa disimpulkan pengeluaran dan 

pemasukan seimbang.  
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3. Konsumen muslim dilarang bermewah – mewahan  

       Dalam menentukan keputusan pembelian, konsumen muslim harus 

benar-benar melihat apa yang dibutuhkan, tidak untuk bermewah-

mewahan dan menghamburkan harta yang dimiliki. Dilihat dari data 

Lampiran 5 yaitu karakteristik responden, konsumen di Desa Enggalrejo 

tidak bermewah-mewahan, karena jumlah sepeda motor yang dimiliki 

dalam satu keluarga tidak melebihi jumlah anggota keluarga tersebut. 

Konsumsi dalam Islam memiliki tujuan yaitu pencapaian maslahah 

bukan utilitas. Memperoleh manfaat dan keberkahan dalam mengkonsumsi 

itu hal terpenting, dimana konsumen memperoleh manfaat pada saat 

terpenuhi kebutuhan fisikis dan keberkahan diperoleh ketika mengkonsumsi 

barang dan jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam. Preferensi konsumsi dan 

pemenuhannya secara Islami memiliki pola sebagai berikut: 

1. Mengutamakan akhirat dari pada dunia 

Pada pertanyaan kuisioner Apakah anda setuju membeli sepeda motor 

Yamaha karena kebutuhan alat transportasi. 12 orang atau 27.3% sangat 

setuju, 27 orang atau 57.1 % setuju, dan sisanya tidak setuju sesuai 

dengan tabel 4.7. Konsumen di Desa Enggalrejo mengkonsumsi sepeda 

motor sesuai kebutuhan untuk mempermudah dalam bekerja, belajar, 

beribadah dan lain – lain. Maka konsumen Enggalrejo telah berusaha 
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untuk mencapai ridho Allah dengan mengkonsumsi sesuai kebutuhan 

saja. 

2. Konsisten dalam prioritas pemenuhannya 

Daruriyyah (kebutuhan primer) Konsumen di Desa Enggalrejo 

memenuhi kebutuhan primer, kebutuhan yang harus segera dipenuhi 

seperti sepeda motor untuk mempermudah dalam melakukan aktivitas 

apapun. Dilihat dari lampiran distribusi responden berdasarkan jumlah 

motor yang dimiliki. Maka konsumen di Desa Enggalrejo telah 

konsisten dalammemenuhi kebutuhan tersebut. 

Dalam hal pemborosan masyarakat di desa Enggarejo apakah telah 

mengkonsumsi sesuai dengan tuntunan al-Qur’an atau telah melakukan 

pemborosan. Hal itu dapa dilihat dengan melihat kriteria boros yaitu 

sebagai berikut:  

1) Bersikap Konsumtif 

Apakah warga desa Enggalrejo telah bersikap konsumtif, dengan 

melihat distribusi jawaban responden pada lampiran. Pada 

pertanyaan apakah anda setuju membeli sepeda motor Yamaha 

karena kebutuhan alat transportasi. 12 orang atau 27.3% sangat 

setuju, 27 orang atau 57.1 % setuju, dan sisanya tidak setuju sesuai 

dengan tabel 4.7. 39 dari 44 responden menjawab setuju, dari 

jawaban tersebut dapat dilihat jika konsumen di desa Enggalrejo 

mengkonsumsi sesuai dengan kebutuhan. 



111 
 

2) Membelanjakan sesuatu yang tidak di syariatkan 

Dalam hal ini produk yang dibahas adalah alat transportasi, dan 

dalam Al-Qur’an tidak ada ayat yang mengatur tentang pelarangan 

alat transportasi, secara tidak langsung maka alat transportasi 

mubah(diperbolehkan).  

3) Membeli barang mewah 

Konsumen di desa enggalrejo membeli sepeda motor merek 

Yamaha, bukan sepeda motor yang berharga mahal atau dapat 

dikategorikan motor sport, melainkan motor – motor bebek dan 

matic yang masih terjangkau harganya. 

4) Berlebih – lebihan dalam membelanjakannya 

Dalam membelanjakan kebutuhannya warga desa enggalrejo telah 

sesuai dengan kaidah islam, jika dalam satu keluarga ada 4 anggota 

keluarga, sedangkan yang membutuhkan sepeda motor baru 2 

anggota keluarga maka yang dimiliki keluarga tersebut adalah 2 

motor juga.  

5) Tidak adanya keseimbangan 

Dalam hal keseimbangan, konsumen di desa enggalrejo telah sesuai, 

karena dalam membeli sepeda motor hanya saat benar2 di butuhkan, 

bukan setiap tahun atau 2 tahun sekali mereka membeli motor.  

Dari pembahasan di atas iklan memiliki pengaruh sangat 

signifikan terhadap keputusan konsumen yaitu hanya 65.7% 
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sedangkan 34.3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

dimasukan dalam penelitian. Iklan yang ditampilkan Yamaha telah 

sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi islam yaitu ketuhanan, 

kepemimpinan, keadilan dan keseimbangan. Dan iklan Yamaha 

menurut kaidah Islam menurut Syaikh Muhammad Ali Farkus 

hafizhahullah, iklan sepeda motor Yamaha telah sesuai kaidah 

islam. Tidak mengandung unsur pornografi, berlaku jujur dan 

amanah, tidak mengandung unsur penipuan dan kecurangan serta 

tidak merugikan produsen lain.Dengan iklan yang telah sesuai 

dengan kaidah ekonomi Islam maka, Keputusan konsumen di Desa 

Enggalrejo secara Islami telah sesuai dengan kaidah-kaidah yang 

telah disebutkan di atas. Konsumen di Desa Enggalrejo dalam 

membelanjakan hartanya telah sesuai dengan kebutuhan sehingga 

pemasukan dan pengeluaran seimbang. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

B. Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian  “Pengaruh celebrity endorser iklan sepeda 

motor yamaha terhadap keputusan konsumen untuk membelidalam perspektif 

ekonomi Islam (tudi di:Desa Enggalrejo Kecamatan Adiluwih Kabupaten 

Pringsewu)” adalah sebagai berikut :  

1. Berdasarkan dari beberapa uji yang dilakukan mulai dari uji validitas, 

reabilitas dan uji regresi berganda diketahui variabelapa saja yang 

memengaruhi keputusan konsumen untuk membeli sepeda motor. Dari nilai 

probilitas dapat diketahui bahwa variabel kredibilitas dan 

visibilitymemengaruhi keputusan konsumen untuk karena nilai t signifikan 

masing-masing 0.047 dan 0.000 atau dibawah. sedangkan nilai t signifikan 

variabel daya tarik sebesar 0,570sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

daya tarik tidak mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli. Besar 

pengaruh ketiga variabel tersebut dalam memengaruhi keputusan konsumen 

dapat dilihat dari nilai R-Square. nilai R-Square nya mencapai 0,657 atau 

sebesar 65.7%. Jadi keputusan konsumen membeli sepeda motor dipengaruhi 

oleh variabel dayatarik, kredibilitas, dan visibility sangat signifikan dengan 

nilai sebesar 65.7% dan sisanya34.3% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak dimasukan didalam penelitian. 
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2. Iklan Yamaha menurut kaidah Islam menurut Syaikh Muhammad Ali Farkus 

hafizhahullah tidak mengandung unsur pornografi, berlaku jujur dan amanah, 

tidak mengandung unsur penipuan dan kecurangan serta tidak merugikan 

produsen lain.Iklan sepeda motor Yamaha dengan melihat pendapat Syaikh 

Muhammad Ali Farkus telah memenuhi kaidah Islam. Perilaku konsumen di 

Desa Enggalrejo setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa 

Perilaku konsumen di desa Enggalrejo telah sesuai dengan kaidah Islam 

dengan membeli sepeda motor sesuai kebutuhan tanpa membeli sepeda motor 

dengan pemborosan dengan melihat, tujuan pemenuhan kebutuhan 

Daruriyyah warga desa Enggalrejo telah sesuai dalam pemenuhannya, warga 

desa Enggalrejo membeli sepeda motor untuk kebutuhan alat transportasi 

dikarenakan di desa Enggalrejo tidak ada alat transportasi umum. Dalam 

pemenuhan kebutuhan Hajjiyah warga Enggalrejo telah sesuai karena 

pemenuhan kebutuhan ini, meningkatkan efisiensi aktivitas warga Enggalrejo 

dalam melakukan pekerjaan dan kegiatan lainnya. Jadi keputusan konsumen 

untuk membeli telah sesuai dengan kaidah ekonomi Islam dalam pemenuhan 

kebutuhan. 

B. Saran 

1. Selain promosi dengan menggunakan celebrity endorser dalam iklan sepeda 

motor Yamaha untuk menarik konsumen. Produk sepeda motor Yamaha harus 

tetap memperhatikan kualitas dari produk tersebut dan harga yang bisa 

dijangkau oleh konsumen. 
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2. Untuk Warga desa, agar warga bisa lebih mengerti bahwa konsumsi sepeda 

motor hanya untuk kebutuhan alat transportasi, sehingga tidak akan terjadi 

pemborosan yang dilarang dalam Islam. 
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