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ABSTRAK 

Pemasaran memang sangat diperlukan guna untuk menjual produk yang 

telah diproduksi, ialah dengan beberapa cara pemasaran baik itu secara manual 

atau melalui media Televisi atau media sosial laianya. Semakin banayak 

dilakukan pemasaran maka semakin banyak produk yang akan terjual tetapi dalam 

ilmu Ekonomi Islam pemasaran tidak serta merta bisa bebas dilakukan melainkan 

ada peraturan yang harus dipatuhi sebagai salah satu contoh terjaminya produk 

halal dan lain-lain.  

Pemasaran melalui AIDCA haruslah terkonsep dengan baik sehingga tidak 

merugikan pihak produsen, pemasaran harus bisa menyentuh dari segala aspek 

masyarakat yang membutuhkan produk tersebut dan yang lebih penting lagi agar 

masyarakat dapat mengetahui keunggulan produk yang dipasarkan dalam 

penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi pustaka yang dimana 

nencari kebenaran dalam rangka ikalan AIDCA dipandang dari sudut ilmu 

Ekonomi Islam. Rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini adalah 

Bagaimana pengaruh metode iklan  AIDCA terhadap minat beli konsumen dalam 

perspektif Ekonomi Islam dan Bagaimana pemasaran dengan model AIDCA ini 

dilihat dari perspektif ekonomi Islam. Diasumsikan penerapan iklan formula 

AIDCA yang diterapkan berpengaruh terhadap minat konsumen dalam membeli 

produk, penelitian ini dilakukan secara seksama dengan menggunakan pendekatan 

studi kepustakaan yang dimana dalam rangka untuk mendapatkan jawaban konsep 

iklan AIDCA dalam perspektif ekonomi Islam. 

Berdasarkan analisis yang telah didapat, Keberadaan globalisasi ekonomi 

dalam rangka mewujudkan perdagangan dunia yang bebas melahirkan era 

kompetisi dalam berbagai bidang usaha.Setiap perusahaan atau seorang pemasar 

memiliki konsep-konsep tersendiri dalam memasarkan sebuah produknya. Dalam 

ilmu komunikasi pemasaran dikenal konsep AIDCA sebagai acuan dalam 

membuat program campaign komunikasi, dan seringkali juga konsep AIDCA ini 

menjadi pondasi awal dalam membuat program-program pemasaran. Dalam 

realitas yang ada dilapangan atau lingkungan masyarakat pemasaran model ini 

juga sangat efektif dan dapat memberikan perubahan perilaku konsumen secara 

signifikan. 

Model AIDCA (Attention, Interest, Desire, Conviction, Action) adalah 

salah satu model hirarki respon yang cukup popular bagi pemasar sebagai 

pedoman dalam melaksanakan kegiatan pemasaran. Dengan adanya konsep ini 

Islam memandang bahwa iklan yang ada diperbolehkan asalkan mengenai produk 

mulai dari input proses dan output dapat memberikan kepercayaan kepada 

konsumen maka hal tersebut dikatakan sah dan tidak keluar dari koridor Sistem 

Ekonomi Syariah. 
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MOTTO 

 

                          

                         

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku 

dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 

dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. ( QS. An 

Nisaa’ 29 ).
 1 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 Penerjemah Zaini Dahlan, Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya, (Yogyakarta: UII 

Press. 1999) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk mengetahui lebih dalam dan agar tidak adanya kesalahpahaman 

tentang skripsi ini, penulis akan secara singkat menguraikan beberapa istilah 

dari judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah : IKLAN DENGAN 

METODE AIDCA( Attention, Interest, Desire, Conviction, Action ) 

TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM Yang dimaksud dengan beberapa istilah tersebut adalah: 

1. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target 

(kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar 

presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.
2
 

2. Iklan, komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya melalui berbagai 

media yang dilakukan oleh perusahaan lembaga nonlaba serta individu-

individu.
3
 

3. Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan 

suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.
4
 

4. AIDCA, konsep AIDCA pada dasarnya merupakan metode pemasaran 

yang memanfaatkan proses psikologi konsumen (meliputi Attention, 

Interest, Desire, Conviction, dan Action) ketika membeli sebuah produk.
5
 

                                                             
2
Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern 

English pres,Jakarta, 1999 
3
Drs. Danang Sunyoto, S.H., S.E., M.M., Perilaku Konsumen dan Pemasaran, 

Yogyakarta, 2015, hlm.  204 
4
http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbidiakses 17-06-2016 

http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi
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5. Minat Beli, keinginan yang tinggi untuk membeli suatu barang yang 

didasari oleh faktor-faktor tertentu. 

6. Konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (pakaian, makanan, 

dsb).
6
 

7. Perspektif adalah sudut pandang, pandangan. 

8. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari 

masalah-masalah ekonomi rakyat yang didasari oleh nilai-nilai Islam. 

 

Dari beberapa penjelasan diatas, maka dapat penulis simpulkan 

bahwa yang dimaksud dalam judul ini adalah menganalisis seberapa 

besarefektivitas iklan dengan menggunakan metode AIDCAuntuk menarik 

minat beli konsumen dalam perspektif  ekonomi islam. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Secara objektif judul ini bagi penulis cukup menarik untuk diteliti dan 

dibahas dengan alasan sebagai berikut :  

1. Adanya konsep AIDCA dalam periklanan dalam keputusan konsumen 

kebanyakan yang lebih memilih membeli apakah dengan adanya proses 

iklan ini ekonomi Islam dapat memberikan jawaban atas kebenaran yang 

ada  selain itu Kajian ini sesuai dengan disiplin ilmu penulis yaitu ekonomi 

Islam serta di dukung oleh data-data dan literatur yang dibutuhkan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

                                                                                                                                                                       
5
https://en.m.wikipedia.org/wiki/AIDCA_%28marketing%29 diakses 17-06-2016 

6
http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbidiakses 17-06-2016 

http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi
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2. Penelitian ini didukung oleh bahan atau teori yang sudah banyak dibahas 

dan hanya butuh pembaruan, sehinnga penelitian ini dapat diselesaikan 

dengan sebagaimana mestinya. 

3. Penulis ingin mengetahui lebih dalam lagi seberapa besar efektivitas 

sebuah iklan dengan menggunakan metode AIDCA untuk menarik minat 

beli konsumen dalam perspektif  ekonomi islam 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Keberadaan globalisasi ekonomi dalam rangka mewujudkan 

perdagangan dunia yang bebas melahirkan era kompetisi dalam berbagai 

bidang usaha. Setiap perusahaan atau seorang pemasar memiliki konsep-

konsep tersendiri dalam memasarkan produknya. Dalam ilmu komunikasi 

pemasaran dikenal konsep AIDCA sebagai acuan dalam membuat  program 

campaign komunikasi. Dan sering kali juga konsep AIDCA ini menjadi 

pondasi awal dalam membuat program-program pemasaran. Model AIDCA 

(Attention, Interest, Desire, Conviction, Action) adalah salah satu model 

hirarki respon yang cukup popular bagi pemasar sebagai pedoman dalam 

melaksanakan kegiatan pemasaran. 

Konsumen biasanya membeli suatu produk karena alasan kebutuhan. 

Namun ada pula alasan lain yang diberikan konsumen dalam keputusan 

pembeliannya,   seperti   keinginan   untuk   mencoba   produk baru, atau 

penasaran dengan produk yang iklannya sering dimunculkan. Oleh karena itu 

perusahaan-perusahaan mulai mendekatkan diri kepada konsumen melalui 
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promosi berupa pembuatan iklan, baik di media cetak maupun media 

elektronik. 

Setiap hari konsumen dijejali oleh ratusan tampilan iklan baik di 

televisi, radio, surat kabar, majalah atau media lainnya. Ada iklan yang 

menarik, kurang menarik, atau bahkan sama sekali tidak menarik sehingga 

audience tidak akan pernah  ingat iklan yang tidak menarik tersebut. 

Nampaknya iklan dipercaya mampu untuk mendongkrak penjualan oleh 

kebanyakan perusahaan yang mempunyai anggaran besar untuk kegiatan 

promosi. 

Pemilihan media untuk menyampaikan pesan iklan berdasarkan 

kategori produk, berarti pemasar harus mengetahui terlebih dahulu apakah 

produk yang akan dipasarkan kepada konsumen berupa produk yang akan 

dibeli dengan low involvement (keterlibatan rendah) atau high involvement 

(keterlibatan tinggi). Untuk mengetahui hal itu terlebih dahulu, pemasar 

harus melakukan penelitian bagaimana proses pengambilan keputusan 

pembelian oleh konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Apabila proses 

pengambilan keputusan pembelian cukup rumit dan memerlukan banyak 

pertimbangan,  maka  hal  tersebut  dapat  dikategorikan sebagai proses 

pembelian yang highinvolvement seperti asuransi, mobil, rumah, serta 

produk-produk dengan harga tinggi dan mempunyai daya tahan yang cukup 

lama. Beberapa hasil penelitian,  kebanyakan produk-produk  konsumsi 

seperti sabun mandi, shampo, makanan ringan dan alat kosmetik termasuk ke 

dalam produk low involvement. 
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Melihat  keterlibatan dalam proses pembeliannya, pemasar dapat 

mempertimbangkan media yang harus dipilih untuk menyampaikan pesan 

iklannya. Pada media elektronik khusunya televisi sangat cocok untuk iklan 

produk-produk yang dibeli dengan keterlibatan rendah. Sedangkan majalah 

dan surat kabar cocok untuk produk dengan keterlibatan tinggi. Berbagai 

macam iklan ditayangkan di televisi pada setiap acara-acara yang menjadi 

favorit konsumen, padahal belum tentu konsumen dapat mengingat nama 

atau merek produk-produk yang diklankan secara keseluruhan. Oleh karena 

itu para pemasar harus mempunyai strategi khusus dalam penyampaian iklan 

untuk produknya, sehingga produknya dapat memenangkan iklan di pasar. 

Alat promosi haruslah menarik perhaitian, mendapatkan dan 

mendorong minat, membangkitkan keinginan dan menghasilkan tindakan. 

Sasaran atau masyarakat dalam menerima pesan informasi haruslah melalui 

tahap-tahap rumus dalam konsep AIDCA yaitu yang pertama, Attention yang 

berarti bahwa informasi atau media yang digunakan harus mampu menarik 

perhatian khalayak sasaran. Kedua, Interest yang mana informasi atau media 

yang digunakan berurusan dengan bagaimana konsumen berminat dan 

memiliki keinginan lebih jauh.  

Ketiga, Desire bermakna bahwa media atau informasi yang digunakan 

harus mampu menggerakkan keinginan orang untuk memiliki atau menikmati 

produk tersebut tanpa ada paksaan. Keempat Conviction Adalah suatu sangat 

bagus bila kita mampu ciptakan keinginan untuk membeli, membeli atau 

menikmati produk dan jasa yang dilakukan. Namun kita juga perlu 
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menciptakan iklan yang mampu memunculkan keyakinan. Bahwa memang 

layak untuk melakukan pembelian dan hal itu akan memberikan keputusan 

sebagaimana yang mereka inginkan. 

Dan yang terakhir, Action yang mengandung arti bahwa informasi 

atau media yang digunakan harus memiliki “daya” membujuk calon pembeli 

agar sesegera mungkin melakukan suatu tindakan pembelian.Paradigma baru 

muncul dalam pemasaran, dilandasi oleh kebutuhan yang paling pokok, yang 

paling dasar, yaitu kejujuran, moral, dan etika dalam bisnis. Inilah  spiritual  

marketing.  Hal  ini  menjadikan  spiritual  marketing merupakan tingkatan  

tertinggi  dalam  konsep  pemasaran  syariah.   

Spiritual  marketing menjadi jiwa bagi bisnis yang berprinsipkan 

syariah seorang pengusaha dalam pandangan etika Islam bukan sekedar 

mencari keuntungan, melainkan juga keberkahan, yaitu kemantapan dari 

usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhoi oleh Allah 

swt. Ini berarti yang harus  diraih  oleh  seorang  pedagang  dalam  melakukan  

bisnis  tidak  sebatas keuntungan  materiil (bendawi),  tetapi  yang  penting  

lagi  adalah  keuntungan immaterial(spiritual). Dalam penelitian ini peneliti 

terpusat pada pemasaran menggunakan metode AIDCA dan untuk 

mengetahui seberapa besar minat konsumen dengan adanya model periklanan 

ini, selain itu peneliti berharap terdapat pertimbagan konsumen dalam 

menentukan produk yang akan dibeli. 

Kemudian pemasaran dalam Islam juga sudah ada beberapa yang 

berpendapat tentang tangggung jawab manusia sebagai khalifah adalah 
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mengelola yang telah disedikan oleh Allah secara efesien dan optimal agar 

kesejahteraan dan keadilan dapat ditegakan. Satu yang tidak boleh dan harus 

dihindari oleh manusia adalah berbuat kerusakan dimuka bumi.  

Dengan demikian bahwa dalam hal pemasaran juga manusia wajib 

menjunjung tinggi kejujuran atas produk yang akan dipasarkan pada 

masyarakat, karena mengingat bahwa suatu produk yang akan dijual harus 

memenuhi sesuai dengan apa yang dalam tergantung dalam teori Ekonomi 

Islam yang bersifat Universal yakni dengan cara melakukan apa yang sudah 

dari sumber-sumber yang halal menjalankan suatu pemasaran yang baik 

dengan kata lain tidak mendzalimi orang lain atau pihak yang terkait.Seorang 

syariahmarketer meskipun ia tidak mampu melihat Allah, ia akan selalu 

merasa bahwa Allah senantiasa mengawasinya. 

 Sehingga ia akan mampu untuk menghindar dari segala macam 

perbuatan yang menyebabkan orang lain tertipu atas produk-produk yang 

dijualnya. Sebab seorang syariah marketer akan  selalu  merasa  bahwa  setiap  

perbuatan  yang  dilakukan akan dihisab. Sebagaimana ayat dalam Al-Qur‟an 

berikut ini; 

             

               

 

Barangsiapa  yang  mengerjakan  kebaikan  seberat  dzarrahpun, niscaya 

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

kejahatan  sebesar  dzarrahpun,  niscaya  Dia  akan  melihat (balasan)nya 

pula.(8) (Q.S. Al-Zalzalah: ayat 7-8) 
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Nabi  Muhammad  diutus  oleh  Allah  untuk  menghapus  segala 

sesuatu  yang  kotor,  keji,  gagasan-gagasan  yang  tidak  sehat dalam 

masyarakat, serta memperkenalkan gagasan yang baik, murni, dan bersih di  

kalangan  umat  manusia.  Al-Qur‟an  memerintahkan  manusia  untuk 

memakan  makanan  yang  bersih,  mengambil  jalan  yang  suci  dan  sehat, 

seperti dalam Firman-Nya; 

                            

 

“Hai rasul-rasul, makanlah  dari  makanan  yang  baik-baik,  dan  

kerjakanlah amal yang saleh, Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan”(Q.S. Al-Mu’minun: 51) 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh metode iklan  AIDCA terhadap minat beli 

konsumen? 

2. Bagaimana pemasaran dengan model AIDCA ini dilihat dari perspektif 

ekonomi Islam? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, 

menguji dan mengembangkan suatu pengetahuan. Demikian pula dengan 

penelitian yang akan penulis teliti memiliki tujuan yang khusus. Adapun 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 
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a. Untuk menjelaskan dan mengetahui seberapa besar pengaruh 

periklanan menggunakan metode AIDCA terhadap minat beli 

konsumen dilihat dari ekonomi konvensional maupun ekonomi 

syariah. 

 

2.  Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritik 

Menjadi sumbangan ilmiah yang dapat digunakan sebagai rujukan 

dalam upaya memajukan model iklan dan membantu konsumen 

terhadap instrumen pembelian produk, juga para produsen dalam hal 

ini berupa konsep dan solusi bagaimana minat konsumen untuk 

mengetahi keunggulan suatu produk yang di iklan kan. Selain itu 

memberikan informasi tentang minat konsumen dalam membeli 

suatu produk, sehingga para produsen dapat mempromosikan 

produknya menggunakan metode AIDCA. 

b. Secara praktisi 

1. Pengusaha dan Produsen 

Sebagai bahan untuk memajukan baik itu dari produk ataupun 

memperbaiki bagaimana memberikan konsep dalam periklanan 

lebih maksimal lagi untuk menarik konsumen 

2. Bagi Masyarakat dan Lembaga Pendidikan 

Mengembangkan ilmi-ilmu paraktis yang bisa diterapkan pada 

pihak pemilik produk ataupun jasa penjualan lainnya untuk ikut 
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membantu memudahkan konsumen dalam memilih produk dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

3. Bagi peneliti 

Mengetahui keadaan yang sebenarnya dari minat konsumen 

dalam membeli produk. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Strategi Pemasaran dan Tujuan Pemasaran 

Setiap perusahaan mempuyai tujuan untuk dapat tetap hidup dan 

berkembang, tujuan tersebut hanya dapat tercapai melalui usaha 

mempertahankan dan meningkatkan tingkat keuntungan atau laba 

perusahaan. Usaha ini dapat dilakukan apabila perusahaan dapat 

mempertahankan dan meningkatkan penjualanya, melalui usaha mencari 

dan membina langgana serta usaha menguasai pasar. Tujuan ini bias dicapai 

apabila  bagian pemasaran perusahaan melakukan strategi yang ampuh 

untuk dapat menggunakan kesempatan atau peluang yang ada dalam 

pemasaran, sehingga posisi atau kedudukan perusahaan di pasar dapat di 

pertahankan  dan sekaligus ditingkatkan. 

Strategi  pemasaran pada dasanya 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. 

1. Strategi Umum Dan Menyeluruh Perusahaan 

Setiap perusahaan memasarkan produk yang dihasilkanya 

menjalankan strategi pemasran,  sehingga dapat mencapai sasaran yang  

diharapkannya. Strategi pemasaran dapat dinyatakan sebagai dasar  

tindakan yang mengarahkan kegiatan atau usaha pemasaran dan suatu 
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perusahaan , dalam kondisi  persaigan dan lingkungan  yang selalu 

berubah agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.7 

 
B. Sistem Informasi Pemasaran 

1. Pengertian dan Jenis Sistem Informasi Pemasaran 

Menurut Philip Kolter dan Kevin Lana Keller tahun 2009 Sistem 

informasi manajemen pemasaran terdiri atas orang, peralatan dan 

prosedur yang ditunjukan untuk mengumpulkan, menganalisis dan 

membagi-bagikan apa-apa yang dibutuhkan, secara tepat waktu dan 

informasi akurat yang digunakan untuk pengambilan keputusan bagi 

manajenen pemasaran. Dari definisi tersebut di atas, dapatlah 

disimpulkan bahwa informasi yang akan dapat dan akurat merupakan 

salah satu faktor yang menentukan bagi tepat dan akurat merupakan 

salah satu faktor yang menentukan bagi manajemen 

perusahaan,khususnya manajemen pemasaran dalam meraih peluang-

peluang pasar. 

Jika didefinisikan dalam arti yang luas, system informasi 

pemasaran adalah kegiatan perseorangan dan organisasi yang 

memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan 

dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan pedistribusian 

promosi dan pentuan harga barang jasa dan gagasan. System informasi 

                                                             
7 Assauri Sofjan, Manajemen Pemasaran, (Jakarta,Rajawali Pers,2011), hlm.73 



 26 

pemasaran selalu digunakan oleh bagian pemasaran dalam sebuah 

pemasaran untuk memasarkan sebuah produk-produk.8 

Atau sistem informasi pemasaran adalah kegiatan perseorangan  

dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan 

tukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui 

penciptaan pendistribusian promosi dan penentuan harga barang jasa 

dan gagasan. Sistem informasi pemasaran selalu digunakan oleh bagian 

pemasaran dalam sebuah perusahaan untuk memasarkan promo produk-

produk perusahaan.sistem informasi ini merupakan gabungan dari 

keputusan yang berkaitan dengan produk, tempat, promosi, dan harga 

produk.dalam sistem informasi pemasaran ini terdiri atas 

orang,peralatan,prosedur yang ditunjukan untuk mengumpulkan, 

menganalisis dan membagi-bagi apa yang dibutuhkan secara tepat waktu 

dan informasi akurat yang digunakan untuk pengambilan dengan 

keputusan bagi manajemen pemasaran.  

Menurut Philip koteler dan Kevin Lane Keller tahun 2009 ada tiga 

jenis pemasaran yaitu: 

a. Pemasaran (marketing intelligence) adalah informasi yang mengalir ke 

perusahaan dari lingkungan. 

b. Informasi pemasaran intern (internal marketing information) adalah 

informasi yang dikumpulkan dari dalam perusahaan sendiri.  

                                                             
8 Sunyoto Danang, System Informasi Manajemen ,(Yogyakarta,CAPS,2014), hlm.179 
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c. Komunikasi pemasaran (marketing communication) adalah informasi 

yang mengalir keluar dari perusahaan kelingkungan. 

 

 

2. Komponen Sistem Informasi Pemasaran  

Sistem informasi pemasaran mempunyai komponen yang sama 

dengan sistem informasi secara umum, yaitu komponen-komponen input, 

model, output, basis data, teknologi dan control. Misalnya untuk sistem 

informasi pemasaran ini, maka komponen input-nya adalah input tentang 

data pemasaran dan output-nya adalah laporan-laporan berisi informasi 

pemasaran.  

a. Komponen Input pemasaran  

System informasi pemasaran mengumpulkan data yang 

menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan. Subsistem intelijen 

pemasaran mengumpulkan informasi dari lingkungan perusahaan 

yang berkaitan dengan oprasi pemasaran. Subsistem peneliti 

pemasaran melakukan penelitian khusus mengenai oprasi pemasaran. 

b. Komponen model pemasaran  

Model digunakan untuk menghasilkan informasi yang relevan 

yang sesuai dengan kebutuhan pemakai sistemnya. Model merupakan 

cetakan yang mengubah bentuk input menjadi ouput. Model di sistem 

informasi pemasaran banyak digunakan menghasilkan laporan 
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keperluan anggaran oprasi, strategi penentuan harga produk, evaluasi 

produk baru, pemelihan lokasi vasilitas, evalusi penghapusan produk 

lama, penunjukan salesman, penetuan rute pengiriman yang paling 

optimal, pemilihan media iklan yang paling efektif, dan untuk 

persetujuan kredit.  

c. Komponen basis data pemasaran  

Data yang digunakan subsistem ouput berasal dari database. 

Beberapa data dalam database adalah unik bagi fungsi pemasaran 

tapi banyak yang berbagi dengan area fungsional lain.  

d. Komponen output pemasaran 

Tiap subsistem output menyediakan informasi tentang 

subsistem itu sebagai bagian dari bauran. Subsistem produk 

menyediakan informasi tentang produk perusahaan. Subsistem 

promosi menyediakan informasi tentang kegiatan periklanan 

perusahaan dan penjualan langsung. Subsistem harga membantu 

manajer untuk membuat keputusan harga.9 

 
3. Subsistem Sistem Informasi Pemasaran 

Dalam subsistem sestem informasi pemasara ada beberaa subsistem,  

yaitu subsistem riset pemasaran, subsistem produk, subsistem tempat, 

subsistem promosi, subsistem harga. 

a. Subsistem riset pemasaran 

                                                             
9 Ibid, hlm. 183 
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Subsistem riset pemasaran merupakan subsistem yang berhubungan 

dengan pengumpulan, pencatatan dan analisis data pelanggan dan 

calon pelanggan. Manajer pemasaran dapat menggunakan penelitian 

pemasaran untuk mengumpulkan segala jenis informasi tetapi 

sebagian besar kegiatan ditujukan pada pelanggan dan calon 

pelanggan. 

 

b. Subsistem intelijen pemasaran  

Tiap area fungsional bertanggung jawab untuk menghubungkan 

perusahaan dengan elemen-elemen tertentu dilingkungan pemasaran 

yang memiliki tanggung jawab utama pada pelanggan dan pesaing. 

Seperti area fungsional lainnya pemasaran juga memilki tanggung 

jawab pada pemerintah dan komunitas global. 

 Subsistem produk  

Subsistem produk berguna untuk membuat rencana produk 

baru,terutama mengenai siklus hidup produk dan model evaluasi 

produk baru. 

c. Subsistem tempat 

Pengambilan keputusan terhadap penentuan tempat yang sesuai 

dengan pelemparan produk yang dihasilkan sangat menentukan 

tingkat penjualan produk. Untuk itu, promosi posisi subsistem ini 

sangat vital keberadaanya. 
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d. Subsistem promosi 

Subsistem promosi berfungsi untuk melakukan analisis terhadap 

promosi yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan. Satu area 

promosi tempat computer dapat diterapkan adalah komunikasi 

wiraniaga. Jika perusahaan ingin melengkapi tenaga penjualanya 

dengan cara komunikasi yang fleksibel, hal ini dapat dicapai dengan 

computer mikro portable para wiraniaga membawa computer 

portable saat mereka menjelajahi wilayahnya dan menggunakannya. 

e. Subsistem harga  

Subsistem harga berfungsi untuk membantu menetapkan harga 

terhadap produk yang dihasilkan.10 

 

C. Efektifitas 

Kurniawan menyatakan bahwa Efektivitas adalah kemampuan 

melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu 

organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara 

pelaksanaannya.11 

Menurut Martoyo menyatakan bahwa “efektivitas adalah suatu kondisi 

atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan saran atau 

                                                             
10 Ibid. hlm.189 
11 Ida Ayu Pradnya Maha Dewi, Efektifitas Iklan Dengan Analisis AIDCA (Anttention, 

Interest, Desire, dan Action) Studi Pada Pengguna Sepeda m Motor Merek Yamaha di Kota 
Singaraja, Program studi Pendidikan Ekonomi , Fakultas Ekonomi, Universitas , Pendidikan 
Ganesha Singaraja Indonesia, (Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi Vol:8 Nomer.3 Tahun 
2016), hlm. 9 
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peralatan yang digunakan, disertai dengan kemampuan yang dimiliki adalah tepat, 

sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan” 

Berdasarkan pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh para ahli di atas, 

dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukan 

keberhasilan perusahaan dalam mencapai suatu tujuan tertentu dengan  

menggunakan sumber-sumber yang ada dengan ukuran yang telah ditentukan 

sebelumnya. Mengetahui efektivitas sebuah iklan merupakan sesuatu yang sangat 

penting, sebab untuk menghindari kesalahan yang membawa konsekuensi kerugian 

finansial yang besar atau jika dari pengukuran efektifitas diketahui bahwa iklan 

tersebut tidak berhasil membujuk segmen konsumen yang ditargetkan, maka 

metode lain dapat segera dipertimbangkan.12 

Terdapat empat metode penilaian efektivitas iklan yaitu metode EPIC 

(Empathy, Persuasion, Impact dan Communication) bertujuan untuk mengetahui 

dampak komunikasi iklan tersebut terhadap konsumen dalam mempengaruhi 

keputusan pembelian. Metode DRM (Direct Rating Method) disebut juga metode 

penentuan peringkat langsung yang digunakan untuk menguji naskah iklan. Metode 

CRI (Customer Response Index) adalah alat analisis yang digunakan untuk 

mengetahui respon konsumen pada suat periode waktu tertentu kampanye iklan 

suatu merk, dalam bentuk prosentase respon konsumen dalam kuesioner. Metode 

AIDCA (Attention, Interest, Desire, Conviction dan Action) digunakan untuk melihat 

efek secara hierarki dari promosi produk terhadap pangsa pasar potensial. Dari 

keempat metode pengukuran efektivitas ikan, maka dalam penelitian ini 

digunagaka metode AIDCA untuk mengukur erektifitas iklan itu sendiri. 

                                                             
12 William J. Stanton, Y. Lamarto, Prinsip Prisip Pemasaran,Edisi Ketujuh Jilid 1,(Jakarta: 

Penerbit Erlangga, 2001) hlm. 123 
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D. Pengertian Iklan  

Iklan adalah bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari pada 

informasi tentang keunggulan atau keuntungan suatu produk yang disusun 

sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan 

mengubah pikiran seseorang untuk melakukan pembelian.13 

Sedangkan periklanan dapat didefinisikan sebagai seluruh proses 

yang meliputi penyiapan, perencanaan, dan pengawasan iklan. Definisi lain 

dari peiklanan adalah suatu bentuk dari komunikasi direct-to-consumer yang 

bersifat non personal dan didanai oleh perusahaan bisnis, organisasi nirlaba, 

atau individu yang diidentifikasikan dengan cara dalam pesan iklan. Pihak 

pemberi dana tersebut berharap untuk meginformasikan atau membujuk 

para anggota dari khalayak tertentu.14 

Tabel 2.I 
Berbagai Kemungkinan Tujuan Periklanan 

 
Untuk Menginformasikan 

1. Memberitahukan pasar tentang produk baru 

2. Mengusulkan kegunaan baru tentang suatu produk 

3. Memberitahukan kepada pasar tentang perubahan harga 

4. Menjelaskan cara kerja suatu produk 

5. Menjelaskan pelayanan yang tersedia 

6. Mengoreksi kesan yang salah 

7. Mengurangi kecemasan pembeli 

                                                             
13 Tomy Wijaya, Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 

2013). hlm. 117 
14 Lilik Kritianto, Psikologi Pemasaran, (Jakarta:Pt. Buku Seru, 2011). hlm. 45 
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8. Membangun citra perusahaan 

Untuk Membujuk 

1. Membentuk pereferensi merk 

2. Medorong Alih merk 

3.  Merubah persepsi tentang atribut produk 

4. Menbujuk pembeli untuk membeli sekarang 

5. Membunjuk pembeli untuk menerima kunjungan penjualan                

Untuk Mengingatkan 

1. Mengingat kan pembeli bahwa produk tersebut mungkin akan 

dibutuhkan kemudian 

2. Mengingatkan pembeli dimana dapat membelinya 

3. Membuat pembeli tetap ingat produk itu wqlau tidak musimnya 

4. Mempertahankan kesadaran puncak15 

 
 
E. Perencanaan Iklan Menggunakan Formula AIDCA (Attention, Interest, Desire, 

Conviction, Action) 

Formula itu tidak hanya diterapkan pada naskah iklan atau copy iklan, 

layout dan tipografi saja, tetapi juga diterapkan pada pilihan media, ukuran ruang 

iklan dan posisi iklan itu dalam media publikasi. 

1. Perhatian (Attention) 

Kecuali berhasil memenangkan perhatian membaca dari berita editorial 

atau iklan lain, iklan kita tidak dapat diperhatikan oleh pembaca. Perhatian 

mungkin dapat diraih memanfaatkan posisi dalam publikasi  apakah iklan itu 

satu halaman penuh atau iklan sebagian halaman atau dengan memanfaatkan 

ukuran atau bentuk iklan ittu sendiri. 

                                                             
15Philip Kolter dan Gery Amstrong, Prisip-Prinsip Pemasaran, Jilid 1, Edisi Keduabelas, 

(Jakarta: Erlangga, 2005) hlm. 37 



 34 

2. Ketertarikan (Interest) 

Tidak ada suatu ketertarikan tertentu dalam penggunaan perangkat 

kreatif. Ini juga bcerhasil meraih rasa ketertarikan mereka hal ini mungkin 

berlaku secara selektif dan pembaca tertentu akan merasa tertarik pada iklan 

tertentu. Rasa tertarik mungkin dapat dimunculkan dengan pewarnaan, gambar, 

atau copy iklan yang menarik dan hal ini pada giliranya akan semakin diperkuat 

oleh keorisinilan penampilan dan penyusunan kalimat dengan copy iklan. 

3. Keinginan (desire) 

Konsumen harus dibuat lebih dari sekedar merasa tertarik dan terpikat, 

mereka harus didorong untuk mengimginkan produk atau jasa yang diiklankan. 

Bagaimanakah cara kreatif suatu iklan dapat dibuat sehingga menimbulkan 

keinginan konsumen untuk memeiliki produk atau jasa yang diiklankan. Situasi 

pertukaran yang akan konsumen peroleh dengan mengeluarkan sejumlah uang 

untuk produk yang akan dilakukan. Mengapa mereka harus mengorbankan uang 

yang mereka puyai untuk mendapatkan barang atau jasa yang dilakukan hal 

tersebut.16 

4. Keyakinan (Conviction) 

Adalah suatu sangat bagus bila kita mampu ciptakan keinginan untuk 

membeli, membeli atau menikmati produk dan jasa yang dilakukan. Namun kita 

juga perlu menciptakan iklan yang mampu memnculkan keyakinan. Bahwa 

memang layak untuk melakukan pembelian dan hal itu akan memberikan 

keputusan sebagaimana yang mereka inginkan. 

                                                             
16 Liera Brightayati, Efektifitas Iklan dengan Menggunakan Model AIDA (Attention, 

Interest, Desaire, Action) Terhadap Minat Beli Konsumen, Fakultas Ekonomi, Unuversitas sebelas 
amaret,2010, hlm. 15 
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5. Tindakan (Action) 

Bagaimana iklan mampu menimbulkan respon? Iklan cetak bersifat statis 

dan tidak mudah membaca untuk melakukan tindakan sesuai yang diinginkan  

tentu saja haed line atau mungkin implicit dikeseluruhan iklan. Namun demikian, 

perangkat-perangkat tertentu mungkin dapat digunakan untuk membuat 

pembaca melakukan tindakan. 

 
F. Pemasaran dalam Perspektif Ekonomi Islam 

 
Menurut kotler dan keller indikator-indikatorpromosi terbagi menjadi lima yaitu: 
 

1. Sales Promotion (Promosi Penjualan) 

Promosi penjualan adalah salah satu kegiatan promosi untuk melakukan 

rangsangan kepadakonsumen untuk melakukan pembelian. Promosi penjualan 

adalah intensif jangka pendek untuk mendorong pembelianatau penjualan 

produk dan jasa. Jadi promosi penjualan merupakan kegiatan promosi yang 

dapat mendorong pembelian oleh konsumen, dan dapat menigkatkan efektifitas 

para distributor atau retiler dengan mengadakan pameran, display, eksibisi, 

peragaan, dan berbagai kegiatan penjualan lainya, yang dilakukan sewaktu-

waktu dan tidak rutin.17 Dalam promosi penjualan ini perusahaan menggunakan 

alat-alat tertentu, seperti hadiah, paket harga, peragaan pameran,demonstrasi 

dan contoh barang. 

2. Advertising (aktivitas periklanan) 

                                                             
17 Buchori Alma, Menejemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, (Bandung: Alfabeta, 

2004). hlm. 179 
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Advertising (periklanan) adalah semua bentuk penyajian dan promosi 

non personal atas ide, barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan sponsor 

tertentu. Periklanan yang disajikan dalam berbagai bentuk media. 

3. Sales force (tenaga penjualan) 

Sales force (tenaga penjualan) adalah disebut juga sales repsentation 

(wakil penjualan)/wiraniaga/istilah wakil penjualan. Sales force adalah bagian 

dari kegiatan personal selling (penjualan pribadi) personal selling adalah 

menggambarkan penggunaan presentasi oral dalam sebuah percakapan dalam 

satu atau lebih prospective biyers (calon pembeli) untuk tujuan membuat 

sebuah penjalan. 

4. Public relation (hubungan masyarakat) 

Public relation dan publicity (hubungan masyarakat dan publisitas) 

adalah beberapa program untuk mempromosikan dan atau melindungi citra 

perusahaan atau masing-masing produknya. Sifat-sifat public relation dan 

publicity sebagai berikut: 

a) Kredibilitas yang tinggi, aritinya kreteria gambar dan mengennai beritanya 

lebih otentik dan lebih dipercaya oleh pembaca dibandingkan dengan iklan 

b) Kemampuan menangkap pembeli yang tidak dibidik sebelumnya, artinya 

humas dapat ,menjangkau bentuk calon pembeli yang cenderung 

menghindari wiraniaga dan iklan. 

c) Dramatisasi, artinya humas memiliki kemampuan untuk mendramatisasi 

suatu perusahaan atau produk. 

5. Direct Mmarketing (pemasaran langsung) 
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Direct marketing adalah pengguaan surat, telepon, faksimile, e-mail, dan 

alat-alat penghubungan non personal lainya untuk berkomunikasi secara 

langsung atau dengan atau mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan 

dan calon pelanggan. Adapun sifat dari direct marketing adalah sebagai berikut: 

a) Non publik, artinya pesan melalui direct markting biasanya ditujukan kepada 

orang tertentu. 

b) Disesuaikan, artinya pesan melalaui direct marketing dapat menarik orang 

yang dituju. 

c) Terbaru, artiya melalui direct marketing pesan dapat disiapkan dengan 

sangat cepat. 

d) Interaktif, artinya melalui direct marketing dapat diybah tergantung dengan 

tanggapan orang tersebut.18 

Salah satu yang perlu sorotan dari sudut pandang syariah dalam promosi 

bahwa betapa banyak promosi saat ini yang mengandung kebohongan dan 

penipuan. Promosi yang dibenarkan dalam muamalah adalah berdasarkan 

prinsip syariah yaitu promosi yang jujur, transparan dan menjelaskan apa 

adanya. 

Firman Allah dalam Firman-Nya Q.S An-Nisa:145 

                        

 Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan 

yang paling bawah dari neraka. dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat 

seorang penolongpun bagi mereka. 

                                                             
18 Ibid, hlm.182 
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Dalam Islam diajarkan bagaimana mengatur kehidupan berbisnis (pemasaran) 

seorna muslim yang tertera pada: 

Q.S An-Nisa:29 

                                   

                      

    
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”19 

 
 

Pemasaran modern memerlukan lebih dari sekedar pengembangan 

produk yang baik, penetapan harga yang menarik, dan ketersedian bagi 

konsumen sasaran. Perusahaan juga harus berkomunikasi dengan konsumen 

dan subjek, yang dikomunikasikan harus membuka peluang. 

Perusahaan modern mengelola sistem komunikasi pemasaran yang 

kompleks. Perusahaan berkomukasi denga partnernya, dan konsumen 

masyarakat dari berbagai tingkat sosial. Konsumen berkomunikasi melalui 

pembicaraan dari mulut kemulut dari satu kelompok dengan kelompok lain. 

Sementara itu, setiap kelompok memberikan umpan balik disetiap kelompok 

lain yang menjadi lawan komunikasi. “keseluruhan program komunikasi 

pemasaran perusahaan, yang disebut bauran promosi, terdiri bauran khusus 

antara periklanan, personal selling, promosi penjualan, dan hubungan 

masyarakat, (public relation).20 

                                                             
19 Penerjemah Zaini Dahlan, Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya, (Yogyakarta: UII 

Press. 1999) 
20 Muhammad Mahfoedz,  Komunikasi Pemasaran Modern,( Yogyakarta: Cakra Ilmu), 

2010. hlm.2 
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Promosi menunjukan pada berbagai kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk mengkomunikasikan kebaikan produknya, membujuk dan 

mengingatkan para pelanggan dan konsumen sasaran untuk membeli produk 

tersebut. Karena itu perusahaan harus memasang iklan, meyelenggarakan 

promosi penjualan menagatur publikasi dan menyebarkan tenaga penjualan 

untuk mempromsikan produk-produknya. Pada kebanyakan perusahaan yang 

menjadi masalah bukanlah apakah harus berkomunikasi, tapi berupa besarnya 

biaya dan dengan cara apa promosi dilakukan. 

Inti kegiatan promosi adalah komunikasi. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan agar komunikasi berjalan efektif adalah kepada siapa akan 

disampaikan, apa yang akan disampaikan,dan kapan disampaikan.21 

Definisi komunikasi pemasaran/ promosi menurut Kotler dan Keller 

“komunikasi pemasaran adalah sarana dimana perusahaan menginformasikan, 

membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung dan tidak langsung 

tentang produk dan merek yang dijual.22 

Kemudian pemasaran juga banyak disinggunng dalam banyak hadis 

diataranya adalah hadis dibawah ini. 

ا ُن َحدَّ ثَىَايُو وُُس قَا َل ُمَحمَّ  ُد ْتُه أَ تِي يَْعقُو َب اْنِكْر َما وِيُّ َحدَّ ثَىَا َحسَّ ٌِْريُّ َعْه أَ َحدَّ ثَىَا ُمَحمَّ ٌد ٌَُو انسُّ 

يُ  ًِ َو َسهََّم يَقُو ُل َمْه َسرَّ  أَ ْن وَِس ْتِه َما نٍِك َر ِضَي هللاُ َعْىًُ قَا َل َسِمْعُت َر ُسو ل هللاِ َصهَّي ا هللُ َعهَْي

ًِ أَ ْو يُْىَسأَ نًَُ فِي أَ ثَِرِي فَْهيَِصْم َر ِحَمًُ   يُْثَسطَ نًَُ فِي ِر ْز قِ

                                                             
21 Irawan, Farid Widjaya dan Sudjoni, Pemasaran Prinsip dan Kasus,(Yogyakarta:BPFE, 

1998). hlm. 169 
22 Philip Kolter dan Kevin Lane Keller, Prisip-Prinsip Pemasaran, Edisi 12 Jilid 2, (Jakarta: 

Erlangga, 2008). hlm. 116 
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Nabi bersabda: “ barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya atau di 

panjang kan umurnya, maka bersilaturahmilah.” (Matan lain;Muslim 4638, Abi 

Daud 1443,Ahmad 12128).23 

Dari hadist tersebut dapat kita pahami bahwa seorang muslim harus 

mencari rezeki yang halal dan di tunjang dengan melakukan silaturahmi. 

Didalam transaksi jual beli islam menyarankan agar kedua belah pihak yang 

melakukan jual beli agar bertemu langsung karena akan timbul ikatan 

persaudaraan antara penjual dan pembeli. Di dalam keterikatan itu kedua belah 

pihak akan senantiasa saling membantu dan bekerja sama untuk saling 

meringankan baik secara sukarela atau dengan adanya imbalan. Dari hadist 

diatas menggambarkan bahwa Allah swt akan memberi rezeki bagi orang yang 

selalu menyambung silaturrahmi antar sesama. 

Lantas apa kaitannya kelapangan rezeki dengan silatur rahim? 

Dalam kaitannya degan distribusi, silaturahim dapat diartikan dengan 

menyebarkan informasi dan komunikasi atau membangn jaringan. Seorang 

produsen harus memasarkan produknya, agar dikenal oleh khalayak umum. 

Selain itu, agar makin banyak jaringan yang akan memakai produknya. Hal ini 

membuktikan bahwa silaturahmi adalah satu strategi pemasaran yang tepat 

dalam islam. 

Adapun dalam memasarkan barang, seorang muslim dilarang menggunakan 

sumpah palsu sebagaimana dalam hadist berikut: 

َء َعْه أَ تِْيًِ َحدَّ ثَىَا اْتُه أَ تِي َعِد ّيًّ َعْه ُشْعثَحَ َعِه اْنَعََل ِء َواتُْه َجْعفٍَر َحدَّ ثّىَا ُشْعثَحُ قََم َسِمْعُت اْنَعََل 

 ًِ ْهَعِح َمْمَحقَحٌ نِْهَكْسةِ َعْه أَتِي ٌَُر ْيَر جَ قَا َل َرُسو ُل هللاِ َصهَّي هللاُ َعهَْي َو َسهََّم اْنيَِمْيُه اْنَكا ِذ تَحُ َمْىفَقَحٌ نِسَّ

 َوقَا َل اْتُه َجْعفٍَر اْنثََر َكحَ 

                                                             
23 Ad-Darimy, Sunan Ad-Darimy, (Beirut Darul Fikri, tt), hlm.  78. 
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Nabi bersabda: “ sumpah palsu (bombastis sehingga menjadikan laku 

barang yang dijual) mendatangkan keluasan tetapi menghilangkan pekerjaan.” 

Ibnu fajar berkata: ”menghapus keberkahan”. 

(Matan lain:Bukhori 1945, Nasa’I 4385, Abu Daud 2897) 

Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa dalam mempromosikan 

produk, seorang muslim tidak boleh berlebihan dengan sumpah palsu, 

bombastis, tetapi harus realitas. Karena, jika dilakukan dengan penuh 

bombastis, dapat menyesatkan dan mengecoh konsumen. Jika suatu saat 

konsumen itu menyadari akan kebohongan suatu produk, maka secara pasti 

mereka akan meninggalkannya. Akibatnya, produksi akan mengalami 

penurunan, tentu saja keuntungan semakin kecil.  

 
G. Minat Konsumen 

Minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah, keinginan. Minat adalah 

kecenderungan seseorang untuk memilih melakukan suatu kegiatan tertentu 

diantara sejumlah kegiatan lain yang berbeda.  

Selain itu minat dapat timbul karena ada gaya tarik dari luar dan juga 

datang dari hati sanubari. Minat yang besar terhadap suatu hal merupakan modal 

yang besar untuk mencapai tujuan yang diminati dalam hal ini konsumen dalam 

membeli produk Indomie. Menurut pendapat dari Abu Ahmadi dan Widodo 

Supriyono disadur Harnanto.24 ada beberapa ciri-ciri minat yang dapat didefinisikan, 

antara lain. 

                                                             
24 Ahmadi Abu dan Supriyono Widodo. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat 

Masyarakat, 2011 (on line), tersedia di: http://jurnal.walisongo. 10 september 2015 

http://jurnal.walisongo.10/
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1.  Cara mengikuti aktivitas pada dunia yang diminati. 

2.  Serius tidaknya dalam mengikuti aktivitas. 

Seseorang yang berminat melakukan aktivitas untuk membeli suatu barang 

yang diiklankan dalam rangka untuk mengetahui kebeneran dari suatu produk 

tersebut dan untuk membuktikan bahwa produk yang konsumen beli memang 

sesuai dengan iklan yang didarkan ditengah-tengah masyarakat. 

Dorongan yang ada pada diri individu, menggambarkan perlunya perlakuan 

yang luas, sehingga ciri-ciri terlihat lebih terinci dan jelas sesuai dengan faktor 

kebutuhan. Oleh karena itu ciri-ciri dan minat konsumen akan menjadi pedoman 

penyelenggara program aktivitas dalam pembelian suatu produk dan arahnya akan 

lebih dikategorikan kepada hasil yang tepat pada produk tersebut jika telah sesuai 

dengan yang diharapkan oleh konsumen: pertanggungjawaban pihak produsen 

dalam hal kualitas, aman, terpercaya, dan domain yang lain. Dengan adanya 

penggunaan pedoman maka pandangan dan pengembangan suatu produk akan 

sesuai dengan ketepatan konsumen yang membeli barang tersebut. Kemudian 

diharapkan akan muncul dalam pikiran, bahwa pada umumnya seseorang memiliki 

ragam tentang penting dan mudahnya dalam mendapatkan produk dan merasa 

aman yang perlu diperhatikan. Dalam pelaksanaannya, penentuan minat terdapat 

beberapa macam ekspresi, yaitu: 

Minat yang diekspresikan seseorang dapat mengungkapkan minat atau 

pilihannya dengan kata-kata tertentu. 

1. Minat yang diwujudkan seseorang dapat mengungkapkan minat bukan 

melaluikata-kata, tetapi melalui tindakan atau perbuatan ikut berperan aktif 

dalam suatu aktivitas. 
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2. Minat yang diinvestasikan seseorang dalam penilaian minat dapat diukur 

dengan jawaban terhadap berbagai pertanyaan tertentu atau secara berurutan. 

Pilihan untuk kelompok aktivitas tertentu, susunan pertanyaan ini disebut 

investasi minat; 

3. Minat konsumen dapat diartikan sebagai kecenderungan terhadap sesuatu yang 

muncul dari dalam individu dan telah menjadi kebiasaan umum dalam 

lingkungan masyarakat.  

Yang bisa diukur dengan faktor yang menentukan minat individu.Untuk 

melihat indikator dari seseorang berminat atau tidak maka dibutuhkan deskripsi 

yang jelas mengenai keberminatan seseorang, hal ini bisa kita lihat dari keaktifan 

seseorang dalam mencari informasi, mengidentifikasi semua persoalan yang di 

minati, menganalisis, dan membuat daftar table tentang sesuatu yang di minati 

hingga penetapan bidang yang diminati.25 

 

 
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat 

Minat pada seseorang akan suatu objek atau hal tertentu tidak akan 

muncul dengan sendirinya secara tiba-tiba dalam diri individu: 

Minat dapat timbul pada diri seseorang melalui proses. Dengan adanya 

perhatian interaksi dengan lingkungan maka minat tersebut dapat berkembang. 

Banyak faktor yang mempengaruhi minat seseorang akan hal tertentu. Milfen Fj 

dan Milfen rc mengatakan adanya dua factor yang mempengaruhi minat yaitu: 

a. Faktor dari dalam yaitu sifat pembawaan 

                                                             
25 Lilis Yuliati, Faktot-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat, 2011 (on line), 

tersedia di: http://jurnal.walisongo. 10 september 2015 

http://jurnal.walisongo.10/
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b. Faktor dari luar, diantaranya adalah keluarga lingkungan dan juaga bias juga 

dari masyarakat. 

Ada tiga factor yang mendasari timbulnya minat seseorang yaitu: 

a. Faktor dorongan yang berasal dalam, kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan 

yang berhubungan dengan jasmani dan kejiwaan. 

b. Faktor motif social. Timbulnya minat dari seseorang dapt di dorong motif 

social yaitu kebutuhan untuk mendapat penghargaan dan lingkungan mereka 

berada. 

c. Faktor emosional, faktor ini merupakan ukuran intentitas seseorang penaruh 

perhatian terhadap suatu kegiatan akan objek tertentu.26 

 
Tahap-tahap yang dilewati pembeli untuk mencapai keputusan membeli 

melewati lima tahap yaitu; 

 

1. Pengenalan masalah  

Proses membeli dimulai dengan penegenalan maslah dimana 

pembeli mengenali adanya masalah dan kebutuhan. Pembeli merasakan 

adanya perbedaan antar keadaan nyata dan keadaan yang di inginkan. 

2. Pencarian informasi 

Seorang konsumen yang sudah terkait mungkin mencari lebih 

banyak informasi tetapi mungkin juga tidak. Bila dorongan konsumen kuat 

dan produk yang dapat memuaskan ada dalam jangkauan, konsumen 

kemungkinan akan membelinya. Bila tidak, konsumen dapat menyimpan 

                                                             
26 Dimyati Mahmud, Factor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Terhadap 

Pemasaran Iklan, (Jakarta: Universitas pamulang,), 201, hlm. 12 
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kebutuhan atau melakukan pencarian informasi yang berhubungan dengan 

kebutuhan tersebut. 

Pengaruh relative dari sumber informasi ini berfariasi menurut produk 

dan pembeli. Pada umumnya, konsumen menerima sebagian besar informasi 

menegenai produk dari sumber komersial, yang dikendalikan oleh pemasar. 

Akan tetapi, sumber paking efektif sumber pribadi. Sumber pribadi tampaknya 

bahkan lebih penting dalam mempengaruhi pembelian jasa. Sumber komersial 

biasanya memberitahu pembeli, tetapi sumber pribadi membenarkan atau 

menegefaluasi produk bagi pembeli. Misalnya, dokter pda umumnya belajar 

mengenai obat baru dari sumber komersial, tetpai bertanya dengan dokter lain 

untuk informasi yang evaluative. 

3. Evaluasi alternatif 

Tahap dari proses keputusan pembelian, yaitu ketika konsumen 

menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek alternative dalam 

perangkap pilihan. Konsep dasar tertuntu membantu menjelaskan proses 

evaluasi konsumen. Pertama, kita menganggap bahwa setiap konsumen 

melihat produk sebagai kumpulan atribut produk. Kedua, konsumen akan 

memberikan tingkat arti penting berbeda terhadap atribut berbeda 

menurut kebutuhan dan keinginan unik masing-masing. Ketiga, konsumen 

mungkin akan mengembangkan satu himpunan keyakiana merek mengenai 

dimana posisi setiap merek pada setiap atribut. Keempat, harapan 

kepuasan produk total konsumen akan berfareasi pada tingkat atribut yang 

berbeda. Kelima, konsumen sampai sikap terhadap merek berbeda lewat 

beberapa prosedur evaluasi. Ada konsumen yang menggunakan lebih dari 
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satu prosedur evaluasi, tergantung pada konsumen dan kepuasan 

pembelian.  

Bagaimana konsumen mengevaluasi alternative barang yang akan 

dibeli tergantung dengan masing-masing individu dan situasi pembeli 

spesifik. Dalam beberapa keadaan, konsumen menggunakan perhitungan 

dengan cermat dan pemikiran logis. Pada waktu lain, konsumen yang sama 

hanya sedikit mengevaluasi atau tidak sama sekali. Mereka membeli 

berdasarkan dorongan sesaat atau tergantung pada intuisi. Kadang-kadang 

konsumen mengambil keputusan membeli sendiri, kadang mereka bertanya 

pada teman, petunjuk bagi konsumen, atau wiraniaga untuk member saran 

pembelian. 

Pemasaran harus mempelajari untuk mengetahui bagaimana 

sebenarnya mereka mengevaluasi alternative merek. Bila mengetahui 

proses evaluasi apa yang terjadi, pemasar dapat membuat langkah-langakh 

untuk memepengaruhi keputusan pembeli. 

4. Keputusan pembeli 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membuat merek dan 

membentuk niat  untuk membeli. Pada umumnya, keputusan membeli 

konsumen dalam memberi merek yang paling disukai, tetapi dua faktor 

dapat muncul anatara niat untuk membeli dan keputusan unntuk membeli. 

Faktor utama dalah sikap orang lain, yaitu pendapat orang lain mengenai 

harga, merek yang akan dipilih konsumen. Faktor adalah faktor situasi yang 

tidak diaharapkan harga yang diharapkan dan manfaat produk yang 
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diharapkan. Akan tetapi peristiwa-peristiwa yang tak diharapkan bisa 

menambah niat pembelian. 

 
2. Prilaku Masyarakat Dalam Menetukan Minat 

Prilaku konsumen adalah prilaku yang diperlihatkan konsumen dalam 

mencari, membeli menggunakan, menegevaluasi dan menghabiskan produk jasa 

yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. 

Sedangkan Bilson mengatakan bahwa terdapat empat faktor utama yang 

mempengaruhi prilaku konsumen, yaitu faktor budaya, faktor sosial, faktor 

pribadi, dan faktor sikologi.27 

a. Faktor budaya 

Kebudayaan merupakan hal yang komplek yang meliputi ilmu 

pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, adat, kebiasaan dan norma-norma 

yang berlaku pada masyarakat.  

b. Faktor sosial 

Faktor sosial kelompok acuan, keluarga, serta peran dari status 

sosial terdiri dari semua kelompok yang mempuyai pengaruh langsung atau 

tidak langsung terhadap pendirian atau prilaku seseorang ditempat orang 

tersebut berinteraksi.  

c. Faktor pribadi 

Keputusan seseorang membeli juga dipengaruhi oleh karakteristik 

pribadi, yaitu usia pembeli dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan 

ekonomis, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep pembeli.  

d. Faktor psikologis 
                                                             

27 Ibid, hlm. 6-7 
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Pilihan pembeli seseorang dipengaruhi lagi oleh empat faktor 

sikologis, yaitu: motifasi, presepsi, pengetahuan, serta kepercayaan 

pendirian kpercayaan atau keyakinan akan membentuk citra produk 

Indomie tersebut. Sedangakan sikap akan mengarahkan seseorang untuk 

berprilaku yang relatif konsisten terhadap objek-objek yang sama.28 

 

3. Proses pengambilan keputusan masyarakat 

 

 

  

 
 

   

 

 

 

 

 

 

Sumber:Sutisna,1997, dikelola oleh penulis 

 

  

                                                             
28 Abdul Rohman , Analisis Faktor Masyarakat Menjadi Muzaqi di Laz Masjid Al Akbar 

Surabaya, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014, hlm. 30-31 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Metode kualitatif 

yakni penelitian yang mengambil data dari lapangan (penelitian kancah/field 

reseach) yaitu penelitian yang mengambil data dari lapangan yang dilakukan 

didalam fenomena pengamatan dimasyarakat yang sebenarnya untuk 

menemukan realitas apa yang terjadi mengenai masalah tersebut.
29

  

Dalam hal ini, penelitian dalam objek konsumen yang diberikan iklan 

dilayanan masyarakat dan realitas masyarakat untuk mengetahui tentang 

minat konsumen atas iklan produsen iklan yang disajikan yakni AIDCA. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research), 

yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang 

latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial 

baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat yang berada pada objek 

penelitian.
30

 Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang 

bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan dengan minat 

konsumen. 

Menurut sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian 

deskriptif analitis adalah penelitian yang memaparkan data yang didapat di 

                                                             
29

Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakrata: Ekonosia Kampus FE UII, 2005), hlm. 14 

 
30

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 

hlm, 22  
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lapangan dan selanjutnya dilakukan analisa dengan menggunakan pendekatan 

landasan teori yang ada sebagai pijakan dalam menganalisis. 

B. Definisi Operasional Variabel 

Oprasianal variabel merupakan penjelasan mengenai cara-cara tertentu 

yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur (mengoprasianalkan) constrac 

menjadi variabel penelitian yang dapat dituju, sehingga memungkinkan 

peneliti yang lain untuk melakukan replikasi (pengulangan) pengukuran 

dengan cara yang sama atau mencoba untuk mengembangkan cara 

pengukuran konstract yang lebih baik.
31

 

Adapun definisi oprasional yang diginakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

6. Perencanaan  Iklan Mengguakan Formula AIDCA (Attention, Interest, 

Desire, Action) adalah Formula itu tidak hanya diterapkan pada naskah 

iklan atau copy iklan, layout dan  tipografi saja, tetapi juga diterapkan 

pada pilihan media, ukuran ruang iklan dan posisi iklan itu dalam media 

publikasi. 

a) Perhatian (attention) 

Kecuali berhasil memenangkan perhatian membaca dari 

berita editorial atau iklan lain, iklan kita tidak dapat diperhatikan 

oleh pembaca. Perhatian mungkin dapat diraih memanfaatkan 

posisi dalam publikasi  apakah iklan itu satu halaman penuh atau 
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 Hesein Umar, Metode Riset Bisnis „’panduan mahasiswa untuk melaksanakan Riset 

Dilengkapi contoh Proposal dan Hasil Riset Bidang Manajemen dan Akuntansi’’, Cet. Kedua 

(Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002) h. 233 
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iklan sebagian halaman atau dengan  memanfaatkan ukuran atau 

bentuk iklan ittu sendiri. 

b) Ketertarikan (interest) 

Tidak ada suatu ketertarikan tertentu dalam penggunaan 

perankat kreatif. Ini juga bcerhasil meraih rasa ketertarkn mereka 

hal ini mungkin berlaku secara selektif dan pembaca tertentu akan 

merasa tertarik pada iklan tertentu. Rasa tertarik mungkin dapat 

dimunculkan dengan pewarnaan, gambar, atau copy iklan yang 

menarik dan hal ini pada giliranya akan semakin diperkuat oleh 

keorisinilan penampilan dan penyusunan kalimat dengan copy 

iklan. 

c) Keinginan (desire) 

Konsumen harus dibuat lebih dari sekedar merasa tertarik 

dan terpikat, mereka harus didorong untuk mengimginkan produk 

atau jasa yang diiklankan. Bagaimanakah cara kreatif suatu iklan 

dapat dibuat sehingga menimbulkan keinginan konsumen untuk 

memeiliki produk atau jasa yang diiklankan. Situasi pertukaran 

yang akan konsumen peroleh dengan mengeluarkan sejumlah uang 

untuk produk yang akan dilakukan. Mengapa mereka harus 

mengorbankan uang yang mereka puyai untuk mendapatkan barang 

atau jasa yang dilakukan hal tersebut.
32

 

d) Keyakinan (conviction) 

                                                             
32

 Liera Brightayati, Efektifitas akalan denagn menggunakan model AIDA (attention, 
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Adalah suatu sangat bagus bila kita mampu ciptakan 

keinginan untuk membeli, membeli atau menikmati produk dan 

jasa yang dilakukan. Namun kita juga perlu menciptakan iklan 

yang mampu memnculkan keyakinan. Bahwa memang layak untuk 

melakukan pembelian dan hal itu akan memberikan keputusan 

sebagaimana yang mereka inginkan. 

e) Tindakan (action) 

Bagaimana iklan mampu menimbulkan respon? Iklan cetak 

bersifat statis dan tidak mudah membaca untuk melakukan tindakan 

sesuai yang diinginkan  tentu saja haed line atau mungkin implicit 

dikeseluruhan iklan. Namun demikian, perangkat-perangkat 

tertentu mungkin dapat digunakan untuk membuat pembaca 

melakukan tindakan. 

7. Minat Konsumen adalah Minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

diartikan sebagai kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah, 

keinginan. Minat adalah kecenderungan seseorang untuk memilih 

melakukan suatu kegiatan tertentu diantara sejumlah kegiatan lain yang 

berbeda.  

Selain itu minat dapat timbul karena ada gaya tarik dari luar dan 

juga datang dari hati sanubari. Minat yang besar terhadap suatu hal 

merupakan modal yang besar untuk mencapai tujuan yang diminati 

dalam hal ini konsumen dalam membeli sebuah produk. Menurut 
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pendapat dari Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono disadur Harnanto.
33

 

ada beberapa ciri-ciri minat yang dapat didefinisikan, antara lain. 

a) Cara mengikuti aktivitas pada dunia yang diminati. 

b) Serius tidaknya dalam mengikuti aktivitas. 

Seseorang yang berminat melakukan aktivitas untuk membeli 

suatu barang yang diiklankan dalam  rangka untuk mengetahui kebeneran 

dari suatu produk tersebut dan untuk membuktikan bahwa produk yang 

konsumen beli memang sesuai dengan iklan yang didarkan ditengah-

tengah masyarakat. 

Dorongan yang ada pada diri individu, menggambarkan perlunya 

perlakuan yang luas, sehingga ciri-ciri terlihat lebih terinci dan jelas 

sesuai dengan faktor kebutuhan. Oleh karena itu ciri-ciri dan minat 

konsumen akan menjadi pedoman penyelenggara program aktivitas 

dalam pembelian produk Indomie dan arahnya akan lebih dikategorikan 

kepada hasil yang tepat pada produk Indomie rasanya telah sesusi dengan 

yang diharapkan oleh konsumen: pertanggungjawaban pihak produsen 

dalam  hal rasa, aman, terpercaya, dan domain yang lain. Dengan adanya 

penggunaan pedoman maka pandangan dan pengembangan suatu produk 

akan sesuai dengan ketepatan konsumen yang membeli barang tersebut. 

Kemudian diharapkan akan muncul dalam pikiran, bahwa pada umumnya 

seseorang memiliki ragam tentang penting dan mudahnya dalam 
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mendapatkan Indomie dan merasa aman yang perlu diperhatikan. Dalam 

pelaksanaannya, penentuan minat terdapat beberapa macam ekspresi. 

C. Penelitian Terdahulu 

1. Minat Konsumen 

Pengertian minat atau keputusan pembelian menurut Engel Et. Al 

keputusan pembelian adalah proses merumuskan berbagai alternative 

tindakan guna menjatuhkan piliha pada salah satu alternative tertentu 

untuk melakukan pembelian. 

Suatu proses membeli bukan sekedar mengetahui berbagai faktor 

yang akan mempengaruhi pembeli, tetapi bedasarkan peran dalam 

pembelian dan keputusan untuk membeli. Menurut Simamora terdapat 3 

peran yang terjadi dalam keputusan membeli : 

a. Pemrakarsa (Initiator). Orang yang pertama kali menyarankan 

membeli suatu produk atau jasa tertentu.  

b. Pemberi pengaruh (Influenser). Orang yang pandangan atau 

nasehatnya memberi bobot dalam pengambilan keputusan akhir.  

c. Pengambilan keputusan (Decider). Orang yang sangat menentukan 

sebagian atau keseluruhan keputusan pembelian, apakah membeli, apa 

yang dibeli, kapan hendak dibeli, dengan cara bagaimana membeli 

dan dimana akan membeli. 

Menurut Kotler tahap-tahap yang dilewati pembeli untuk 

mencapai keputusan membeli melewati 5 tahap yaitu : 

a. Pengenanalan Masalah 
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Proses membeli dimulai dengan pengenalan  masalah dimana 

pembeli mengenali adanya masalah atau kebutuhan. Pembeli 

merasakan perbedaan antara keadaan nyata dan keadaan yang 

diinginkan. 

b. Pencarian Informasi 

Seorang konsumen yang sudah terkai mungkin mencari lebih 

banyak informasi tetapi mungkin juga tidak. Bila dorongan konsumen 

kuat dan produk yang dapat memuaskan ada dalam jangkauan, 

konsumen kemunginan akan  membelinya. Bila tidak, konsumen dapat 

menyimpan kebutuhan dalam ingatan atau melakukan pencarian 

informasi yang berhubungan denga kebutuhan tersebut. Pengaruh 

relative dari sumber informasi menurut produk dan pembeli. Pada 

umumnya, konsumen menerima sebagian besar informasi mengenai 

suatu produk dari sumber komersial, yang dikendalikan oleh pemasar. 

Akan tetapi, sumber paling efektif cenderung sumber pribadi. 

Sumber pribadi tampaknya bahkan lebih penting dalam 

mempengaruhi pembelian jasa. Sumber komersial biasanya memberi 

tahu pembeli, tetapi sumber pribadi membenarkan atau mengevaluasi 

produk bagi pembeli. Misalnya, dokter pada umumnya belajar 

mengenai obat baru cari sumber komersial, tetapi tanya kepada dokter 

lain untuk informasi yang evaluatif. 

c. Evaluasi Alternatif 
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Tahap dari proses keputusan membeli, yaitu ketika konsumen 

menggunakan informasi untuk mengevaluasi merk alternative dalam 

perangkat pilihan. Konsep dasar tertentu membantu menjelaskan 

proses evaluasi konsumen.  

Pertama, kita menganggap bahwa setiap konsumen melihat 

produk sebagai kumpulan atribut produk. Kedua, konsumen akan 

memberikan tingkat arti penting berbeda terhadap atribut berbeda 

menurut kebutuhan dan keninginan unik masing-masing. Ketiga, 

konsumen mungkin akan mengembangkan suatu himpunan keyainan 

merk mengenai dimana posisi setiap merk pada setiap atribut. 

Keempat, harapan keputusan produk total konsumen bervariasi pada 

tingkat atribut yang berbeda. Kelima, konsumen sampai pada sikap 

merk yang berbeda lewat beberapa prosedur evalusi. Ada konsumen 

yang menggunakan lebih dari satu prosedur evaluasi, tergantung pada 

konsumen dan keputusan pembelian. 

Bagaimana konsumen mengevaluasi alternative barang yang 

akan dibeli tergantung pada masing-masing individu dan situasi 

membeli spesifik. Dalam beberapa keadaan, konsumen menggunakan 

perhitungan dengan cermat dan  pemikiran  logis. Pada waku lain, 

konsumen yang sam hanya sedikit mengevalusi atau tidak sama sekali, 

mereka membeli berdasarkan dorongan sesaat atau tergantung pada 

intuisi. Kadang-kadang konsumen menganbil keputusan membeli 
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sendiri, kadang mereka bertanya pada teman, petunjuk bai konsumen, 

atau wiraniaga untuk member saran pembelian. 

Pemasar harus mempelajari pembeli untuk mengetahui untuk 

menetahui bagaimana sebenarnya mereka mengevaluasi alternative 

merk. Bila mereka mengetahui proses evaluasi apa yang sedang 

terjadi, pemasar dapat membuat langkah-langkah untuk 

mempengaruhi keptusan membeli. 

d. Keputusan Membeli 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membuat peringkat merek 

dan membentukk niat untuk membeli. Pada umumnya, keputusan 

membeli konsumen adalah membeli merk yang paling disukai, tetapi 

dua faktor dapat muncul antara niat untuk membeli dan keputusan 

untuk membeli. Faktor pertama adalah sikap orang lain, yaitu 

pendapat dari orang lain mengenai harga, merk yang akan dipilih oleh 

konsumen. Faktor kedua adalah faktor situasi yang tidak diharapkan, 

harga yang diharapkan dan manfaat produk yang diharapkan. Akan 

tetapi peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan bisa menambah niat 

pembeli. 

2. Perilaku masyarakat dalam menentukan minat 

Schihffman dan Kanuk mendefinisikan bahwa prilaku konsumen 

adalah perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, 

menggunakan, mengevaluasi dan menghabiskan produk jasa yang mereka 

harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Sedangkan Bilson 
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mengatakan bahwa terdapat 4 faktor utamayang mempengarhi prilaku 

konsumen, faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor 

psikologis. 

a. Faktor budaya. Kebudayaan merupakan hal yang kompleks yang 

meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan seni, moral, adat, kebiasaan, 

dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat.  

b. Faktor sosial. Faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta 

peran dan status sosial terdiri dari semua kelompok yang mempunyai 

pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap pendirian atau 

prilaku seseorang ditempat orang tersebut berinteraksi.  

c. Faktor pribadi. Keputusan seseorang pembeli juga dpegaruhi oleh 

karakteristik pribadi, yaitu usia pembeli dan tahap siklus hidup, 

pekerjaan, keadaan ekonomis, gaya hidup, serta kepribadian dan 

konsep pribadi pembeli.  

d. Faktor Psikologis. Pilihan pembeli seseorang di pengaruhi lagi oleh 4 

faktor psikologis utama, yaitu : motivasi, persepsi, pegetahuan serta 

kepercayaan dan pendirian. kepercaaan atau keyakinan akan 

membentuk citra suatu produk, serta orang akan bertindak 

berdasarkan citra produk tersebut. Sedangkan sikap akan 

mengarahkan seseorang untuk berprilaku yang relative konsisten 

terhadap objek-objek yang sama. 

Namun hal diatas juga tidak lepas dari pengambilan keputusan 

terhadap pemilian barang dan jasa, proses keputusan konsumen di 
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pengaruhi oleh 3 faktor utama yaitu : strategi pemasaran, perbedaan 

individu dan faktor lingkungan.
34

 

 

D. Jenis dan Sumber Data  

Data-data yang terdapat dalam penelitian ini menggunakan sumber 

data yakni data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer  

Data primer terkait diperoleh dari survei lapanagn yang 

menggunakan semua metode pengumpulan data orisinal.
35

 Dalam hal 

ini langsung wawncara kepada pihak pengelola LAZISNU 

Yogyakarta  dan Muzakki yang berkompenten. Serta dikuatkan 

dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pengelola LAZISNU Kota 

Yogyakrta. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder terkait diperoleh dari sumber bacaan yang ada di 

perpustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas 

seperti; Al-Qur‟an, Hadits, dan buku- buku yang berhubungan dengan 

penelitian juga data-data resmi instansi pemerintah.
36

 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu: 
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1. Observasi 

Adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung 

atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi 

penelitian.  

2. Wawancara 

Yakni percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud 

tertentu, yaitu penulis (interviewer) yang mengajukan pertanyaan seputar 

data-data yang diperlukan dengan pihak yang dapat memberikan data
37

 

serta melakukan tanya jawab dengan masyarakat yang terlibat dengan 

mengadakan tanya-jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang 

berkompenten dan mengetahui seputar data-data yang diperlukan dalam 

penelitian ini.  

3. Studi Dokumentasi 

Yaitu tehnik pengumpulan data dengan menghimpun dan 

menganalisis dokumen-dokumen baik dokumne yang berbentuk tulisan, 

atau karya-karya monumental dari seseorang. 

4. Studi Kepustakaan 

Salah satu hal penting yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

mempelajari beberapa literatur tulisan baik yang bersumber dari pada 

buku, jurnal, majalah, artikel, makalah, koran dan internetmaupun dari 

sumber tertulis yang mengandung informasi yang berkaitan dengan 

masalah yang dibahas dalam tesis ini. 
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F. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif.
38

 

Dalam desain seperti ini diharapkan penelitian ini dapat mengungkap 

fenomene sosial, sehingga maksud yang dituju guna memecahkan persoalan 

diatas dapat ditemukan. Sedangkan pola fikir yang digunakan adalah secara 

induktif, yaitu berangkat dari data yang bersifat khusus maupun peristiwa-

peristiwa kongkrit dari hasil riset, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang 

bersifat umum. Dalam menagnalisa data, terlebih dahulu memaparkan data 

yang diperoleh dilapangan, menegenai iklan untuk menarik konsumen. Mulai 

dari kegiatan pengumpulan guna mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat 

digeneralisir. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Bagaimana pengaruh metode iklan  AIDCA terhadap minat beli 

konsumen 

Era Globalisasi yang telah menuntut adanya perubahan paradigma 

lama dalam segala bidang, salah satunya perubahan tersebut adalah 

perubahan pada bidang  pemasaran. Menjadi pemimpin dalam suatu pasar 

dapat diukur dari penerimaan pasar  dan posisinya di saat krisis dan 

tantangan global. Kenyataannya menjadi pemenang  tidaklah selalu 

mudah, terlebih pada level kosumen yang mudah tergoda untuk  mencoba 

atau berpidah ke merek lain. 

Perusahaan harus mampu bersaing dan mempertahankan bisnisnya 

dalam  lingkungan bisnis yang berat, adanya produk pesaing baru,  

kemajuan teknologi, hukum atau kebijakan pemerintah yang terus 

berubah-ubah secara cepat diharapkan  perusahaan mampu bertahan dan 

terus bersaing dengan harapan gerak langkah perusahaan sesuai keinginan 

dan harapan konsumen. Lingkungan bisnis berubah cepat dengan 

intensitas yang tinggi,  perusahaan harus mampu mengidentifikasikan 

dengan akurat kompetisi yang terjadi di pasar dan bagaimana harus 

memenangkannya. 

Era globalisasi menuntut perusahaan harus mampu bersikap dan 

bertindak cepat dan tepat dalam menghadapi persaingan di lingkungan 
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bisnis yang bergerak sangat dinamis dan penuh dengan ketidakpastian. 

Dengan adanya semua itu perusahaan dalam menjalankan usahanya 

dituntutut untuk tetap kompetitif sehingga perusahaan dapat 

mempertahankan pelanggan lama dan juga mendapatkan pelanggan baru. 

Demikian juga pada persaingan di pasar sepatu olahraga di Indonesia. 

Bisnis ini semakin ketat dengan adanya merek-merek luar maupun 

lokal yang turut meramaikan pasar sepatu olahraga di Indonesia. Pada 

Industri sepatu olahraga di Indonesia di tahun 2012 terdapat tiga merek 

yang menduduki peringkat teratas dilihat dari tiga aspek yaitu top of mind 

awareness, merek terahir yang dibeli dan orientasi masa depan terhadap 

produk tersebut. Iklan dan promosi dalam komunikasi pemasaran, 

mempunyai peran paling penting dalam membangun brand image.  

Hal ini disebabkan karena kegiatan ini mempunyai target audien 

luas, sehingga dalam waktu relatif singkat pesan yang ingin disampaikan 

tentang brand image lebih cepat sampai. mengatakan bahwa banyak 

perusahaan yang belum menyadari bahwa membangun brand image 

dengan komunikasi pemasaran tidak sebatas lewat  iklan dan promosi saja, 

ada banyak kegiatan lain yang juga berdampak besar. Beberapa pakar 

pemasaran atau pemasangan iklan mengayatakan bahwa yang melakukan 

penelitian pada produk Pepsodent dimana dalam penelitian tersebut 

independen varabelnya iklan dan dependen variabelnya citra merek, 

menyebutkan bahwa iklan memiliki pengaruh yang tinggi dan kuat 

terhadap pembentukan citra merek. (Romy Victor Tanoni) juga melakukan 
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penelitian pada minuman isotonic merek Mizone dimana independen 

variabelya iklan, variable mediasi berupa citra merek dan sikap dan 

dependen variabelnya adalah niat beli , menyebutkan bahwa iklan 

memiliki pengaruh terhadap citra merek.  

 Performa, citra, dan kepopuleran selebriti dapat lebih  menarik 

perhatian target audien untuk menyaksikan iklan yang dapat 

mempengaruhi persepsi mereka untuk membuat keputusan dalam 

melakukan pembelian. Sedangkan, dengan menampilkan pendukung non 

selebriti atau ”orang biasa” dapat membuat konsumen merasa lebih dekat 

dan merasa familiar, akan menghasilkan keterlibatan pesan yang cukup 

tinggi, dan akhirnya akan mempengaruhi persepsi konsumen, sehingga 

tercipta persepsi yang positif terhadap produk yang diiklankan. 

Tugas utama para endorser ini adalah untuk menciptakan asosiasi 

yang baik antara endorser dengan produk yang diiklankan sehingga timbul 

sikap positif dalam diri konsumen, sehingga iklan dapat menciptakan citra 

yang baik pula di mata konsumen. Iklan merupakan elemen yang penting 

dan saling berpengaruh dalam menanamkan brand image  kepada 

konsumen, seiring dengan ciri fisik dan kualitas produk yang mengikuti 

suatu brand tertentu (Hanif Lathifatun Nisa dan Nora Nailul Amal) dalam 

penelitian yang dilakukannya tentang Pengaruh Sule Sebagai Celebrity 

endorser Dalam Iklan Televisi terhadap. 

Hubungan antara iklan produk dengan minat beli pada dasarnya 

promosi atau iklan adalah semua bentuk penyajian  komunikasi non 
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personal tentang ide-ide, produk dan jasa yang ditawarkan oleh  produsen, 

dengan maksud untuk mempengaruhi konsumen agar mau membeli 

produk yang di tawarkan kesadaran akan merek, mendorong pencobaan 

terhadap merek tersebut dan menekankan pembelian yang berulang. 

Pengiklanan berinteraksi dengan pengalaman masa lalu dalam 

menggunakan suatu merek untuk mendorong kecenderungan melakukan 

pembelian berulang. 

1. Suatu iklan memiliki sifat-sifat sebagai berikut:  

1. Public Presentation, maksudnya iklan memungkinkan setiap orang 

menerima pesan yang sama tentang produk yang diiklankan.   

2. Pervasiveness, artinya pesan iklan yang sama dapat diulang-ulang 

untuk memantapkan penerimaan informasi.   

3. Amplified expresiveness, maksudnya iklan mampu mendramatisasi 

perusahaan dan produknya melalui gambar dan suara untuk 

menggugah dan mempengaruhi perasaan khalayak.   

4. Impersonality, artinya iklan tidak bersifat memaksa khalayak untuk 

memperhatikan dan menanggapinya, karena merupakan 

komunikasi satu arah. 

Representasi periklanan mempunyai arti penting bagi komunikasi 

organisasi dengan konsumennya, baik secara langsung maupun potensial. 

Tujuan dari beriklan ada banyak, seperti :  

1. Menciptakan pengenalan produk baru atau merek;   
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2. Memberi informasi terhadap konsumen tentang keistimewaan dan  

keuntungan  atas produk atau merek;   

3. Menciptakan persepsi yang baik terhadap produk atau merek;   

4. Menciptakan pilihan atas produk atau merek;   

5. Membujuk konsumen untuk membeli produk atau merek.  

 Untuk melakukan pendekatan kepada kosumen dan agar pesan 

mudah  diterima, perlu juga digunakan daya tarik (appeals). Daya tarik 

yang digunakan  dalam pesan iklan harus memiliki tiga karakteristik :  

1. Daya tarik itu berarti (meaningful), yaitu menunjukkan manfaat yang 

membuat  konsumen lebih menyukai atau lebih tertarik pada produk 

itu.   

2. Daya tarik itu harus khas/berbeda (distinctive), harus menyatakan apa 

yang  membuat produk lebih baik dari produk-produk pesaing.   

3. Pesan iklan itu harus dapat dipercaya. Yang ketiga ini memang 

tidaklah mudah  karena pada umumnya banyak konsumen yang 

meragukan kebenaran iklan. Sebuah iklan juga harus berani 

menawarkan kreativitas, supaya tidak  terjebak dalam perangkap iklan 

paritas. Iklan paritas adalah segala bentuk iklan. 

 

 

 

 

2. Hubungan Antara Citra Merek Produk Dengan Minat Beli 
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Minat beli diperoleh dari suatu proses belajar dan proses pemikiran 

yang  membentuk suatu persepsi. Minat beli ini menciptakan suatu 

motivasi yang terus terekam dalam benaknya dan menjadi suatu keinginan 

yang sangat kuat yang pada akhirnya ketika seorang konsumen harus 

memenuhi kebutuhannya akan mengaktualisasikan apa yang ada didalam 

benaknya itu. Konsumen dimanapun dan kapanpun akan dihadapkan 

dengan sebuah keputusan pembelian untuk melakukan transaksi 

pembelian. Dimana konsumen akan membandingkan atau 

mempertimbangkan satu barang dengan barang lainnya untuk mereka 

konsumsi. 

Banyak teori menyatakan bahwa suatu merek yang dikenal oleh 

pembeli akan menimbulkan minatnya untuk mengambil keputusan 

pembelian. Dampak dari simbol suatu produk memberikan arti didalam 

pengambilan keputusan konsumen sebab simbol dan image merupakan hal 

penting dalam periklanan dan mempunyai pengaruh dalam minat untuk 

membeli. dalam penelitian tentang Pengaruh Iklan, Brand Trust, dan Brand 

Image terhadap Minat Beli Konsumen WiGo 4G WiMax diamana 

independen variabelnya berupa Iklan, brand trust, brand image dan 

independen variabelnya berupa minat beli, dinyatakan bahwa pengaruh 

brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. 

 

 

3. Hubungan Sikap Konsumen terhadap Keputusan Pembelian 
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Banyaknya pengusaha yang menjual produk yang sama, menuntut 

pengusaha untuk terus melakukan inovasi agar dapat bertahan dalam 

persaingan. Demi memenangkan persaingan, pengusaha melakukan 

berbagai strategi untuk mengenalkan produknya serta meningkatkan 

penjualannya. Salah satu strategi perusahaan yaitu melalui promosi Media 

televisi dianggap paling efektif dibandingkan media yang lain. Hal tersebut 

dikarenakan melalui televisi, orang dapat melihat gambar dan suara yang 

disajikan oleh pengiklan, sedangkan media cetak hanya dapat melihat 

gambar tanpa mendengan pesan yang disampaikan, demikian pula dengan 

iklan radio yang hanya dapat mendengar pesan suara tetapi tidak dapat 

melihat bentuk produk. 

Tujuan mengiklankan sebuah poduk adalah untuk memengaruhi 

sikap khalayak, dalam hal ini tentunya sikap dari konsumen Melihat tujuan 

dari periklanan adalah mempengaruhi sikap seorang konsumen, maka 

tujuan utama dari mempengaruhi sikap konsumen adalah untuk membuat 

konsumen melakukan pembelian. Pengambilan keputusan merupakan 

suatu proses penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif sesuai dengan 

kepentingan - kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu pilihan yang 

dianggap paling menguntungkan. Berbagai pertimbangan dilakukan oleh 

konsumen sebelum menentukan pembelian. 

Sikap sebagai suatu evaluasi yang menyeluruh terhadap suatu 

produk dengan menilai produk tersebut menguntungkan atau tidak 

menguntungkan. Konsumen akan melakukan keputusan pembelian setelah 
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menentukan sikap terhadap suatu produk. Sikap yang positif terhadap 

suatu produk akan membawa konsumen untuk membeli produk tersebut, 

tetapi sebaliknya sikap yang negatif akan menghalangi konsumen untuk 

membeli produk tersebut. Oleh karena itu, sikap konsumen perlu diketahui 

oleh pengusaha agar dapat mendorong konsumen untuk melakukan 

pembelian terhadap produk yang ditawarkannya. membuka komunikasi 

dua arah antara penjual dengan pembeli, sehingga keinginan mereka dapat 

terpenuhi dengan cara yang efisien dan efektif. 

Salah satu strategi dalam periklanan adalah menyeleksi media 

periklanan (Kotler dan Amstrong, 2008:161). Memilih media periklanan 

ditentukan berdasarkan Frekuensi, jangkauan konsumen, dan dampak yang 

ditimbulkan dari iklan tersebut terhadap konsumen. Setiap media 

periklanan memiliki kelebihan dan kekurangan masing masing dalam 

mengiklankan sebuah produk. Sebagai seorang pemasar harus dapat 

memilih media periklanan dengan tepat sehingga iklan dapat sampai pada 

konsumen dengan efektif dan efisien. Televisi merupakan salah satu media 

periklanan yang sering digunakan oleh pemasar dalam mengiklankan 

produknya. 

Pengambilan keputusan pembelian berkaitan erat dengan perilaku 

konsumen, sikap merupakan konsep paling penting. Hal tersebut 

dikarenakan untuk memasarkan sebuah produk, seorang pemasar perlu 

mengetahui perilaku pembelian konsumen. Menurut Kotler dan Keller 
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(2009: 184) keyakinan dan sikap memengaruhi perilaku pembelian dalam 

proses evaluasi dari keputusan pembelian. 

Sikap sangat erat hubungannya dengan perasaan suka dan tidak 

suka seseorang, apabila konsumen merasa suka dengan produk tersebut 

maka konsumen akan membeli produk tersebut,begitu pula sebaliknya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan antara sikap konsumen tehadap keputusan pembelian konsumen. 

Konsumen biasanya membeli suatu produk karena alasan 

kebutuhan. Namun ada pula alasan lain yang diberikan konsumen dalam 

keputusan pembeliannya, seperti keinginan untuk mencoba produk baru, 

atau penasaran dengan produk yang iklannya sering dimunculkan. Oleh 

karena itu perusahaan-perusahaan mulai mendekatkan diri kepada 

konsumen melalui promosi berupa pembuatan iklan, baik di media cetak 

maupun media elektronik. 

Periklanan adalah bentuk komunikasi yang dibayar. Walaupun 

dalam bentuk periklanan seperti iklan layanan masyarakat yang biasa 

menggunakan ruang khusus, namun tetap harus membayar meskipun 

dengan jumlah uang yang sedikit. Iklan bukan hanya menampilkan 

mengenai kehebatan produk yang ditawarkan, tetapi sekaligus 

menyampaikan pesan agar konsumen mengetahui perusahaan mana yang 

memproduksi produk yang ditawarkan. Iklan yang efektif memuat 

beberapa hal seperti; harus menyertakan sudut pandang konsumen, harus 
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persuasif, dan tidak menjanjikan lebih dari apa yang dapat diberikan dari 

produk tersebut. 

Setiap hari konsumen dijejali oleh ratusan tampilan iklan baik di 

televisi, radio, surat kabar, majalah atau media lainnya. Ada iklan yang 

menarik, kurang menarik, atau bahkan sama sekali tidak menarik sehingga 

audience tidak akan pernah ingat iklan yang tidak menarik tersebut. 

Nampaknya iklan dipercaya untuk mendongkrak penjualan oleh 

kebanyakan perusahaan yang mempunyai anggaran besar untuk kegiatan 

promosi. 

Pemilihan media untuk menyampaikan pesan iklan berdasarkan 

kategori produk, berarti pemasar harus mengetahui terlebih dahulu apakah 

produk yang akan dipasarkan kepada konsumen berupa produk yang akan 

dibeli dengan low involvement (keterlibatan rendah) atau high 

involvement (keterlibatan tinggi). Untuk mengetahui hal itu terlebih 

dahulu, pemasar harus melakukan penelitian bagaimana proses 

pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen terhadap produk yang 

ditawarkan. 

Apabila proses pengambilan keputusan pembelian cukup rumit dan 

memerlukan banyak pertimbangan, maka hal tersebut dapat dikategorikan 

sebagai proses pembelian yang high involvement seperti asuransi, mobil, 

rumah, serta produk-produk dengan harga tinggi dan mempunyai daya 

tahan yang cukup lama. Beberapa hasil penelitian, kebanyakan produk-
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produk konsumsi seperti sabun mandi, shampo, makanan ringan dan alat 

kosmetik termasuk ke dalam produk low involvement. 

Melihat keterlibatan dalam proses pembeliannya, pemasar dapat 

mempertimbangkan media yang harus dipilih untuk menyampaikan pesan 

iklannya. Pada media elektronik khusunya televisi sangat cocok untuk 

iklan produk-produk yang dibeli dengan keterlibatan rendah. Sedangkan 

majalah dan surat kabar cocok untuk produk dengan keterlibatan tinggi. 

Berbagai macam iklan ditayangkan di televisi pada setiap acara-acara yang 

menjadi favorit konsumen, padahal belum tentu konsumen dapat 

mengingat nama atau merek produk-produk yang diklankan secara 

keseluruhan. Oleh karena itu para pemasar harus mempunyai strategi 

khusus dalam penyampaian iklan untuk produknya, sehingga produknya 

dapat memenangkan iklan di pasar. 

Tanggapan terakhir yang diharapkan dari audiens adalah 

pembelian, kepuasan yang tinggi dan cerita dari mulut ke mulut yang baik. 

Namun keputusan untuk membeli merupakan proses hasil akhir yang 

panjang. Pemasar berkeinginan untuk memasukkan sesuatu ke dalam 

pikiran konsumen, mengubah sikap konsumen, atau mendorong konsumen 

untuk bertindak. Setelah menentukan tanggapan yang diinginkan dari 

audiens, selanjutnya komunikator melanjutkan pesan yang efektif. 

Idealnya pesan itu harus menarik perhatian (attention), mempertahankan 

ketertarikan (interest), membangkitkan keinginan (desire), dan 

menggerakkan tindakan (action). 
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Bagian yang tajam dari instrumen pemasaran adalah pesan 

(message) yang akan disampaikan kepada calon pembeli melalui berbagai 

unsur yang terdapat dalam program promosi, karena promosi merupakan 

salah satu cara yang digunakan produsen untuk mengadakan komunikasi 

dengan calon pembeli. Promosi yang disampaikan kepada calon pembeli 

ini diharapkan mampu meningkatkan citra produk dan mendongkrak 

penjualan. 

Keberadaan globalisasi ekonomi dalam rangka mewujudkan 

perdagangan dunia yang bebas melahirkan era kompetisi dalam berbagai 

bidang usaha.Setiap perusahaan atau seorang pemasar memiliki konsep-

konsep tersendiri dalam memasarkan sebuah produknya. Dalam ilmu 

komunikasi pemasaran dikenal konsep AIDCA sebagai acuan dalam 

membuat program campaign komunikasi, dan seringkali juga konsep 

AIDCA ini menjadi pondasi awal dalam membuat program-program 

pemasaran. Model AIDCA (Attention, Interest, Desire, Conviction, Action) 

adalah salah satu model hirarki respon yang cukup popular bagi pemasar 

sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pemasaran. 

Alat promosi harus menarik perhatian, mendapatkan dan 

mendorong minat, membangkitkan keinginan, dan menghasilkan 

tindakan.Sasaran atau masyarakat dalam menerima pesan informasi 

haruslah melalui tahap-tahap rumus dalam konsep AIDCA yaitu yang 

pertama, Attention berarti bahwa informasi atau media yang digunakan 

harus mampu menarik perhatian khalayak sasaran. Kedua, Interest yang 
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mana informasi atau media yang digunakan berurusan dengan bagaimana 

konsumen berminat dan memiliki keinginan lebih jauh. Ketiga, Desire 

bermakna bahwa informasi atau media yang digunakan harus mampu 

menggerakkan keinginan orang untuk memiliki atau menikmati produk 

tersebut. Kemudian, Action mengandung arti bahwa informasi atau media 

yang digunakan harus memiliki "daya" membujuk calon pembeli agar 

sesegera mungkin melakukan suatu tindakan pembelian. 

Revolusi dan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong 

kemajuan dalam teknologi produk dan proses terbentuknya masyarakat 

yang modern. Masyarakat nampaknya semakin terbiasa dengan mengakses 

informasi yang tepat, dimanapun dan kapanpun. 

Iklan merupakan salah satu media komunikasi pemasaran yang 

kerap digunakan dalam aktivitas ekonomi dalam upaya mengenalkan 

produk kepada konsumen. Situasi pasar yang kompetitif menjadikan tidak 

ada suatu bisnis yang mampu bertahan lama tanpa didukung oleh bauran 

komunikasi pemasaran semisal iklan yang efektif dan efisien. Iklan 

sebagai salah satu sarana pemasaran produk barang atau jasa harus mampu 

tampil menarik dan persuasif.  

Tentu ketika kita melihat semakin bertambahnya jumlah penduduk 

maka meniscayakan pula semakin besarnya kebutuhan masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menjadi suatu konsekuensi bagi para 

produsen yang hadir dalam upaya menjawab pemenuhan kebutuhan 

masyarakat melihat hadirnya persaingan diantara berbagai perusahaan 
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terkait. Salah satu jalan yang ditempuh oleh perusahaan adalah dengan 

kemampuan mengelola dan menyampaikan informasi kepada konsumen 

terkait produknya melalui aktivitas periklanan. 

4. Iklan Perspektif Ekonomi Islam 

Perkembangan persaingan ekonomi pada saat ini dalam dunia 

bisnis semakin bertambah ketat, persaingan yang semakin ketat ini 

menuntut para perilaku bisnis mampu memaksimalkan kinerja perusahaan 

agar dapat bersaing di pasar. Kegiatan ekonomi seperti halnya produksi, 

distribusi, dan konsumsipun semakin berkembang. Sumber daya manusia, 

teknologi, dan mesin industripun semakin marak dijual belikan. Oleh 

sebab itu semakin bertambah tahun di dunia ini maka semakin maju dan 

berkembang pula perekonomian di dunia ini. 

Di dalam kegiatan ekonomi, produksi merupakan kegiatan yang 

paling awal dilaksanakan. Kegiatan untuk menciptakan sebuah produk 

yang artinya segala sesuatu yang diciptakan dan ditawarkan kepada 

konsumen melalui penjual untuk memenuhi kebutuhan. Dalam proses 

produksi diperlukan kualitas produk yang baik pada perusahaan yang 

merupakan salah satu kebijakan penting dalam meningkatkan daya saing 

produk yang harus memberi kepuasan kepada konsumen. Wujud dari 

produk tidak hanya berbentuk sebuah benda yang dapat dikonsumsi namun 

adapula yang berbentuk jasa. Perusahaan harus memahami kebutuhan dan 

keinginan pelanggan, maka akan memberikan masukan penting bagi 

perusahaan untuk merencanakan strategi pemasaran agar dapat 

menciptakan kepuasan bagi pelanggan. Dalam surat Asy- Syu‟ara 181-183 

yang berbunyi: 
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Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk 

orang- orang yang merugikan; 182. dan timbanglah dengan timbangan 

yang lurus. 183. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-

haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat 

kerusakan.” 

Dari surat Asy-Syu‟ara 181-183 di atas menjelaskan tentang bahwa 

orang yang beriman kepada Allah Tuhan yang maha tunggal diperintahkan 

untuk mencukupkan dan menimbang dengan betul. Hak orang lain jangan 

diambil serta jangan membuat kerusakan dimuka bumi. Artinya pelanggan 

akan puas jika perusahaan tidak melakukan sesuatu yang merugikan 

pelanggan salah satunya adalah meningkatkan jasa/pelayanan produk yang 

menyamai atau melebihi kebutuhan dan harapan pelanggannya. 

Kegiatan pemasaran tentunya membutuhkan strategi dalam 

mengembangkan suatu usaha agar usaha tersebut dapat mencapai tujuan, 

perusahan harus meningkatkan jaringan pemasaran yang lebih luas, karena 

pemasaran yang sangat luas akan menjadikan produk yang dijual lebih 

dikenal oleh masyarakat. Kombinasi dari strategi produk, harga, promosi 

dan distribusi dalam mencapai tujuan pemasaran dinamakan “Marketing 

Mix” yang dikenal dengan 4P (Product, Price, Promotion, Placement) 

Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin luas saat ini 

menyebabkan perusahaan harus mengubah format strategi usahanya, salah 

satunya berorientasi pada bagaimana membangun perusahaan yang 

mampu bersaing dalam memuaskan konsumen. Strategi pemasaran yang 
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dipakai dalam penerapan ekonomi harus sesuai menurut kebutuhan 

konsumen maupun kebutuhan pesaing agar tetap bertahan ditengah 

gelombang persaingan untuk memasuki pasar. 

Salah satunya dalam hal persaingan untuk memperebutkan pangsa 

pasar adalah usaha bidang pembuatan yang tidak jauh perbedaanya dengan 

usaha lain. Adanya peningkatkan kompetensi penjualan maka daya saing 

dipasarakan semakin meningkat,cara pemasaran yang dilakukan oleh 

perusahaan haruslah ditingkatkan melalui strategi-strategi tertentu. 

Banyaknya permintaan konsumen adanya paving block maka hal ini 

sangatlah berpengaruh terhadap maju mundurnya perusahaan tersebut. 

Oleh sebab itu sangatlah penting memahami ilmu ekonomi yang 

merupakan sebuah ilmu yang mempelajari dalam memenuhi kebutuhan 

sehari-hari dan mendistribusikannya. 

M. Ma‟ruf Abdullah dalam bukunya yang berjudul Manajemen 

Bisnis yang dijalankan perusahaan yang berkaitan dengan penentuan 

bagaimana perusahaan menyajikan penawaran produk pada segmen pasar 

tertentu yang merupakan sasaran pasarnya. Bauran pemasaran (marketing 

mix) ini memiliki empat empat variabel, yang terdiri dari: strategi produk, 

strategi harga, strategi penyaluran (distribusi) dan strategi promosi. 

Philip Kotler dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemasaran 

di Indonesia, menerangkan bahwa manajemen pemasaran yang 

dirumuskan sebagai suatu proses menejemen, yang meliputi 

penganalisisan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan 
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pemasaran yang dilakukan oleh perusaahaan. Kegiatan ini bertujuan 

menimbulkan pertukaran yang diinginkan, baik yang menyangkut barang 

dan jasa atau benda-benda lain yang dapat memenuhi kebutuhan 

psikologis, sosial,, dan kebudayaan. Proses pertukaran dapat ditimbulkan 

baik oleh penjual, maupun pembeli,yang menguntungkan kedua belah 

pihak. Penentuan produk, harga, promosi, dan tempat untuk mencapai 

tanggapan yang efektif disesuaikan dengan sikap dan perilaku konsumen 

dan sebaliknya sikap dan perilaku konsumen dipengaruhi sedemikian rupa 

sehingga menjadi sesuai dengan produk-produk perusahaan. 

B. Pembahasan  

1. Iklan Dengan Metode AIDCA Terhadap Minat Beli Konsumen dalam 

Perspektif Ekonomi Islam 

Strategi publikasi atau pemasaran dalam masa kini merupakan hal 

yang penting untuk merubah suatu yang bisa dikendalikan suatu organisasi 

atau perusahaan guna untuk mengembangkan kemajuan yang akan dicapai 

tentu hal ini membutuhkan suatu strategi dengan menggunakan sedikit 

atau banyak sentuhan dari teknoligi yang  bisa  berupa jaringan berupa 

media elektronik, yang hal ini tentu merupakan strategi yang digunakan. 

2. Konsep Strategi Pemasaran dalam Islam 

Konsep pemasaran syariah ini sendiri berkembang seiring 

berkembangnya ekonomi syari‟ah. Beberapa perusahaan dan bank 

khususnya yang berbasis syari‟ah telah menerapkan konsep ini dan telah 

mendapatakan hasil positif, kedepannya diprediksiskan marketing syariah 
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ini akan terus berkembang dan dipercaya masyarakat karena nilai-nilainya 

yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, yaitu kejujuran. 

Secara umum pemasaran syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategi 

yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan value 

dari inisiator kepada stakeholdernya yang dalam keseluruhan prosesnya 

sesuai dengan akad-akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. 

Artinya adalam pemasaran syari‟ah, seluruh proses baik proses penciptaan, 

proses penawaran, maupun proses perubahan niali tidak boleh ada yang 

bertentangan sengan prinsip-prinsip syari‟at. Karakteristik yang terdapat 

pada syari‟ah marketing. 

1. Ketuhanan (rabbaniyah) 

Salah satu ciri khas pemasaran syariah adalah sifatnya yang 

religius. Jiwa seorang syari‟ah marketer menyakini bahawa hukum-

hukum syari‟at bersifat ketuhanan merupakan hukum yang paling adil, 

sehingga akan mematuhinya dalam setiap aktivitas pemasaran yang 

dilakukan. Dalam setiap langkah, aktivitas dan kegiatan yang dilakukan 

harus selalu menginduk pada syari‟at Islam. Pemasaran syariah 

meyakini bahwa hukum-hukum ketuhanan ini adalah hukum yang 

paling ideal, paling sempurna, paling tepat untuk segala bentuk 

kebaikan serta paling adapat mencegah segala bentuk kerusakan. 

Seorang pemasar syari‟ah meskipun ia tidak mampu melihat Allah, 

ia akan selalu merasa bahwa Allah senantiasa mengawasinya. Sehingga 
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ia akan mampu untuk menghindari segala macam perbuatan yang 

menyebabkan orang lain tertipu. 

Dengan konsep ini seorang pemasar syari‟ah akan sangat hati-hati 

dalam peilaku pemasarannya dan berusaha untuk tidak merugikan 

nasabah. Seorang pemasar syariah memiliki orientasi maslahah, 

sehingga tidak hanya mencari keuntungan namun diimbangi pula 

dengan keberkahan didalamnya. 

2. Etis ( akhlaqiyyah) 

Keistimewaan yang lain dari syari‟ah marketer adalah 

mengedepankan masalah akhlak dalam seluruh aspek kegiatannya. 

Pemasaran syariah adalah konsep pemasaran yang sangat 

mengedepankan nilai-nilai moral dan etika tanpa peduli dari agama 

manapun,karena hal ini bersifat universal. 

3. Realistis (al-waqi’yyah) 

Realistis atau al-waqi‟iyyah yang artinya sesuai dengan kenyataan, 

tidak mengada-ada apalagi yang menjurus kepada kebohongan. Semua 

transaksi yang dilakukan harus berlandaskan pada realita, tidak 

membeda-bedakan orang, suku, warna kulit, semua tindakan penuh 

dengan kejujuran. 

4. Humanistis ( insaniyyah) 

Kegiatan marketing atau pemasaran seharusnya dikembalikan pada 

karakteristik yang sesungguhnya, sebagaimana yang dilakukan oleh 

Rasulullah. Perspektif pemasaran dalam Islam adalah ekonomi Rabbani 
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(divinty), realistis, humanis, dan seimbang. Di dalam marketing syariah 

mengutamakan nilai-nilai akhlaq dan etika moral di dalam 

pelaksanaanya. Oleh karena itu marketing syariah menjadi penting bagi 

para tenaga pemasaran untuk melakukan penetrasi pasar sehingga 

apabila dirumuskan, dalam Islam terdapat sembilan macam etika 

(akhlaq) yang harus dimiliki oleh seorang tenaga pemasaran, yaitu:13 

a). Memiliki kepribadian spiritual (takwa), b). Berkepribadian baik dan 

simpatik (shiddiq), c). Berlaku adil dalam bisnis (al‟adl), d). Melayani 

nasabah dengan rendah hati (khitmah), e). Selalu menepati janji dan 

tidak curang (tahfif), f). Jujur dan terpercaya (al amanah), g). Tidak 

suka berburuk sangka (su‟udzon), h).Tidak suka menjelek-jelekkan 

(ghibah), i). Tidak melakukan suap (riswah) . 

Rasulullah adalah pelopor bisnis yang menggunakan prinsip 

kejujuran serta transaksi bisnis yang adil. Beliau juga tidak segan 

mensosialisasikan prinsip-prinsip bisnisnya dalam bentuk edukasi dan 

pernyataan tegas kepada para pebisnis lainnya. Menurut Hermawan 

Kertajaya ada empat hal yang menjadi key success factors (KSF) dalam 

mengelola bisnis yang merupakan sifat-sifat Rasulullah antara lain, 

shiddiq, amanah, fathanah, dan Thabligh Sedangkan menurut Syafii 

Antonio sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah ada lima antara lain, benar 

(shiddiq), amanah, fathonah, tabligh, dan berani (syaja‟ah). 

1) Shiddiq 



 82 

Shiddiq (benar dan jujur) harus tercermin dalam melakukan 

pemasaran, dalam berhubungan dengan pelanggan, dalam 

bertransaksi dengan nasabah, dan dalam membuat perjanjian 

dengan mitra bisnisnya. Rasulullah senantiasa mengedepankan 

kebenaran informasi yang diberikan dan jujur dalam menjelaskan 

keunggulan produkproduk yang dimiliki. Nilai dasarnya adalah 

integritas, nilai-nilai dalam bisnisnya berupa jujur, ikhlas, terjamin, 

dan keseimbangan emosional. Rasulullah jujur terhadap semua 

pelanggannya saat memasarkan barang, Beliau menjelaskan 

keunggulan dan kelemahan produk, kejujuran adalah brandnya. 

2) Amanah 

Amanah artinya dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan 

kredibel. Amanah bisa juga bermakna keinginan untuk memenuhi 

sesuatu sesuai dengan ketentuan. Konsekuen amanah adalah 

mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya, baik sedikit ataupun 

banyak daripada yang dimiliki, dan tidak mengurangi hak orang 

lain, baik berupa hasil penjualan, fee, jasa atau upah. 

3) Fathanah 

Fathanah dapat diartikan sebagai intelektual, 

kecerdasan atau kebijaksanaan. Dalam bisnis, implikasi sifat 

fathanah adalah bahwa segala aktivitas dalam manajemen suatu 

perusahaan harus dengan kecerdasan, dengan mengoptimalkan 

semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. Memiliki sifat 
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jujur, benar dan bertanggung jawab tidak cukup dalam mengelola 

bisnis secara profesional. Para pelaku bisnis syariah juga harus 

memiliki sifat fathanah, yaitu sifat cerdas, cerdik, dan bijaksana, 

agar usahanya bisa lebih efektif dan efisien serta mampu 

menganalisis situasi persaingan (competitive setting) dan 

perubahan-perubahan (change) di masa yang akan datang.24 Nilai 

dasarnya adalah memiliki pengetahuan luas, nilai-nilai dalam 

bisnis ialah memiliki visi, pemimpin yang cerdas, sadar produk dan 

jasa, serta belajar berkelanjutan. 

4) Tabligh 

Sifat tabligh artinya komunikatif dan argumentitatif, 

seorang pemasar harus mampu menyampaikan keunggulan-

keunggulan produknya dengan jujur dan tidak harus berbohong dan 

menipu pelanggan. Dia harus menjadi seorang komunikator yang 

baik yang bisa berbicara benar dan bi al-hikmah (bijaksana dan 

tepat sasaran) kepada mitra bisnisnya Nilai dasarnya adalah 

komunikatif dan nilai bisnisnya ialah supel, penjual yang cerdas, 

deskripsi tugas, delegasi wewenang, kerja tim, koordinasi, 

mempunyai kendali dan supervisi. 

Sejak abad ke-7 Rasulullah mengajarkan kepada umatnya 

bagaimana berdagang yang benar. Beliau sangat mengutamakan perilaku 

jujur, ikhlas, profesionalisme, silaturrahmi, murah hati. Praktik pemasaran 

Nabi Muhammad antara lain sebagai berikut: 
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1) Segmentasi dan Targeting. 

Segmentasi dan tergeting dipraktikkan Rasulullah tatkala beliau 

berdagang ke negara Syam, Yaman, Bahrain. Rasulullah sangat 

mengenal barang apa yang disenangi oleh penduduk dan diserap oleh 

pasar setempat. Setelah mengenal target pasarnya (targeting), 

Rasulullah menyiapkan barang-barang dagangan yang dibawa ke 

daerah tersebut. 

Rasulullah sangat profesional dan memahami dengan baik 

segmentasi dan targeting sehingga dapat menyenangkan hati Khadijah, 

yang saat itu belum menjadi istrinya. Barang-barang yang 

diperdagangkan Rasulullah selalu cepat terjual, karena memang sesuai 

dengan segmen dan target pasarnya. 

2) Positioning 

Positioning berarti bagaimana membuat barang yang dihasilkan 

memiliki keunggulan, disenangi, dan melekat di hati pelanggan dan bisa 

melekat dalam jangka waktu lama. Positioing Rasulullah yang sangat 

mengesankan dan tidak terlupakan oleh pelanggan merupakan kunci 

kenapa Rasulullah menjadi pebisnis yang sukses. Beliau menjual 

barang-barang asli yang memang original dan sesuai dengan kebutuhan 

dan keinginan pelanggan. 

Rahasia keberhasilan Rasulullah dalam perdagangan adalah sikap 

jujur dan adil dalam mengadakan hubungan dagang dengan para 

pelanggan. Nabi Muhammad mendapatkan keuntungan yang melebihi 
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dugaan. Banyak orang yang dipekerjakan oleh Siti Khadijah, tetapi 

tidak ada seorang pun yang bekerja lebih memuaskan dibanding 

Rasulullah. Rasulullah telah menunjukkan cara berbisnis yang tetap 

berpegang teguh pada kebenaran, kejujuran, dan sikap amanah serta 

sekaligus tetap memperoleh keuntungan yang optimal. Nabi 

Muhammad sangat menganjurkan umatnya untuk berbisnis 

(berdagang), karena berbisnis dapat menimbulkan kemandirian dan 

kesejahteraan bagi keluarga, tanpa tergantung atau menjadi beban orang 

lain, dalam AlQur‟an juga memotivasi untuk berbisnis pada ayat 

berikut:  

                           

                       

             

 

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki 

hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (QS. AlBaqarah: 198) 

 

Dalam dunia perdagangan (persaingan bisnis), Islam sebagai salah 

satu aturan hidup yang khas, yang telah memberikan aturan-aturan yang 

jelas dan rinci tentang hukum dan etika persaingan, serta telah disesuaikan 

dengan ajaranajaran Islam. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari 

adanya persaingan-persaingan yang tidak sehat. Ada tiga unsur yang harus 
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dicermati dalam membahas persaingan bisnis menurut Islam, sebagai 

berikut: 

1) Pihak-pihak yang bersaing 

Dalam dunia bisnis manusia merupakan faktor terpenting sebagai 

pengendali persaingan bisnis. Manusia sebagai pebisnis yang 

menjalankan roda yang dikuasai sesuai dengan cara dan metode yang 

telah dimiliki. Bagi seorang muslim, bisnis merupakan salah satu 

bagian dari bekerja dengan tujuan untuk memperoleh dan 

mengembangkan harta kepemilikannya. Bisnis adalah salah satu jalan 

rezeki yang diberikan oleh Allah SWT, maka seorang muslim dilarang 

untuk takut kekurangan rezeki atau kehilangan rezeki dengan anggapan 

bahwa rezekinya telah diambil oleh para pesaing. Hal itu tidak 

dibenarkan, karena keyakinan akan rezeki hanya datang dari Allah 

SWT. Para pebisnis diharuskan untuk senantiasa bersikap tawakkal 

dalam usahanya. Dengan cara ini akan menimbulkan dampak positif 

yang menjadikan para pebisnis muslim selalu menyandarkan segala 

sesuatu hanya kepada Allah SWT. 

2) Cara Bersaing 

Dalam pandangan Islam berbisnis merupakan bagian dari 

muamalah. Oleh karena itu, bisnis tidak bisa dilepaskan dari hukum-

hukum serta aturan-aturan yang mengatur muamalah. Persaingan bebas 

yang menghalalkan berbagai cara adalah satu praktik yang bertentangan 

dengan hukum Islam, dan harus ditinggalkan. Persaingan yang harus 



 87 

tetap dijalankan yaitu bersaing secara sehat dan tidak saling 

menjatuhkan barang atau produk yang diperjual belikan oleh para 

pesaing. 

Dalam hal berbisnis Rasulullah telah memberikan banyak tuntunan 

bagaimana bersaing dengan baik. Rasulullah tidak pernah sekalipun 

melakukan usaha untuk menghancurkan para pesaingnya, namun 

Rasulullah melakukan bisnis dengan cara memberikan pelayanan 

terbaik. Beliau selalu berlaku jujur dalam menawarkan semua barang 

dagangannya. 

3) Produk yang dipersaingkan 

Islam menegaskan bahwa barang atau produk yang dipersaingkan 

harus mempunyai keunggulan. Dan beberapa nilai keunggulan produk 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing adalah sebagai 

berikut: Persyaratan yang wajib ada dalam sebuah produk akan dijual 

belikan baik berupa barang atau jasa harus memenuhi kriteria halal. Hal 

itu sangat penting terkait dengan apa yang dibutuhkan konsumen, selain 

itu untuk menghindari adanya usaha penipuan. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan pembahasan data-data diperoleh dalam penelitian 

maka penulis akan memberikan kesimpulan yang didapat dari penelitian 

yaitu: 

1. Banyaknya pengusaha yang menjual produk yang sama, menuntut 

pengusaha untuk terus melakukan inovasi agar dapat bertahan dalam 

persaingan. Demi memenangkan persaingan, pengusaha melakukan 

berbagai strategi untuk mengenalkan produknya serta meningkatkan 

penjualannya. Salah satu strategi perusahaan yaitu melalui promosi 

Media televisi dianggap paling efektif dibandingkan media yang lain. 

Hal tersebut dikarenakan melalui televisi, orang dapat melihat gambar 

dan suara yang disajikan oleh pengiklan, sedangkan media cetak hanya 

dapat melihat gambar tanpa mendengan pesan yang disampaikan, 

demikian pula dengan iklan radio yang hanya dapat mendengar pesan 

suara tetapi tidak dapat melihat bentuk produk. 

Dalam rangka untuk memberikan suatu pergerakan dalam 

penelitian ini menyimpulkan bahwa iklan dengan menggunakan model 

AIDCA tidak bertentengan dengan sistem Ekonomi Islam, hal tersebut 

diperkuat adanya suatu pergerakan yang menunjukan inovasi bisnis 

yang semakain canggih dalam memberikan konsep kematangan untuk 

mencapai kemaslahatan. 
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2. Pemasaran  dalam pandangan Islam merupakan suatu penerapan 

disiplin strategis yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Ide 

mengenai Pemasaran Syariah ini sendiri ditelurkan oleh dua orang 

pakar di bidang Pemasaran dan Syariah. Mereka adalah Hermawan 

Kertajaya, salah satu dari lima puluh orang guru yang telah mengubah 

masa depan dunia pemasaran bersama-sama dengan Philip Kotler, dan 

Muhammad Syakir Sula, salah satu dari enam pemegang gelar 

profesional ahli Asuransi Syariah juga CEO Batasa Tazkia sebuah 

Konsultan Syariah yang cukup dikenal dikalangan perbankan dan 

Asuransi Syariah.Pemasaran merupakan ruh dari sebuah institusi 

bisnis. Semua orang yang bekerja dalam institusi tersebut adalah 

marketer yang membawa intergritas, identitas, dan image perusahaan. 

Sebuah institusi yang menjalankan Pemasaran Syariah adalah 

perusahaan yang tidak berhubungan dengan bisnis yang mengandung 

unsur-unsur yang dilarang menurut syariah, yaitu bisnis judi, riba, dan 

produk-produk haram. 

 Namun, walaupun bisnis perusahaan tersebut tidak 

berhubungan dengan kegiatan bisnis yang diharamkan, terkadang 

taktik yang digunakan dalam memasarkan produkproduk mereka 

masih menggunakan cara-cara yang diharamkan dan tidak etis. 
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B. Saran-Saran 

1. Pemerintah sebagai pihak yang mempuyai peran penting dalam kebijakan 

pengawasan pada sektor pemasaran dalam sekala besar maka dengan hal 

itu juga perlu pengawasan baik itu pengelolaan ataupun proses pemasaran 

itu sendiri, agar masyarakat secara meluas dapat merasa aman atas apa 

yang di iklankan melalui media cetak ataupun media  elektronik. . 

Kemudian untuk pihak produsen, dengan adanya izin dari pemerintah 

maka prodesen wajib untuk memberikan produk yang benar-benar aman 

untuk dikonsumsi oleh masyarakat secara meluas. Produk Indomie juga 

wajib memberikan pelayanan yang baik baik itu dari segi kualiatas 

produknya itu sendiri aupun dari pelayanan dalam rangka untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa menambahkan variabel-variabel 

lainya selain variabel yang disebutkan dalam penelitian ini untuk diteliti 

selanjutnya. Maupun menambahkan indikator-indikator yang diteliti oleh 

peneliti.  

3. Bagi akademisi, dengan adanya penelitian ini baiknya dapat dijadikan 

bahan refrensi dalam kegiatan mengajarnya maupun dalam melakukan 

penelitian selanjutnya khususnya dibidang strategi publikasi atau 

pemasaran produk, pemasaran produk untuk menarik minat masyarakat 

dalam membeli produk secara meluas. 
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