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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Dasar Pemasaran 

1. Pengertian Pemasaran 

Menurut American Marketing Association dalam Kotler dan Keller 

bahwa pemasaran adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan dan memberikan nilai kepada pelanggan 

untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan 

organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi.  

Menurut Fandy Tjiptono, pemasaran merupakan fungsi yang memiliki 

kontak paling besar dengan lingkungan eksternal. Pemasaran bertujuan 

untuk menarik perhatian pembeli dalam mengkonsumsi produk yang 

ditawarkan. Oleh karena itu, pemasaran memainkan peranan penting dalam 

pengembangan strategi. 

Menurut Kotler dan Keller, manajemen pemasaran terjadi setidaknya 

satu pihak dalam sebuah pertukaran potensial berfikir tentang cara-cara 

untuk mencapai respon yang diinginkan pihak lain. Karenanya kita 

memandangkan manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu memilih 

pasar sasaran, meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan 
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dengan menciptakan, menghantarkan dan mengkomunikasikan nilai 

pelanggan yang unggul.
1
 

Dari berbagai definisi mengenai pemasaran diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pemasaran merupakan sebuah strategi dalam pemilihan 

pasar yang baik sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. 

Pemasaran bertujuan untuk menarik minat konsumen untuk membeli 

produk atau jasa yang ditawarkan.  

2. Ruang lingkup Pemasaran 

Permintaan setiap konsumen akan selalu berbeda. Untuk menghadapi 

keadaan ini maka manajer pemasaran mempunyai tugas yang sangat 

penting untuk menarik minat dan memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam 

kegiatan pemasaran ada 10 tipe entitas yang dipasarkan yaitu sebagai 

berikut: 

a. Barang, merupakan produk nyata yang memiliki bagian terbesar dalam 

proses produksi maupun pemasaran. Permintaan konsumen yang 

sangat beragam dapa dimanfaatkan oleh para pemasar guna 

menawarkan produknya. Namun, untuk dapat terus bersaing maka 

diperlukan adanya inovasi guna meningkatkan gairah pasar. 

b. Jasa, bisnis pelayanan jasa semakin menjamur dan memilik prospek 

yang bagus. Contoh dari pelayanan jasa yaitu industri perbankan, 

transportasi, asuransi, dan lainnya. 

                                                           
1
 Muhammad Yusuf Saleh, Konsep dan Strategi Pemasaran, (Makassar: CV Sah Media, 2019), 

hlm. 1-2 
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c. Acara/ kegiatan, acara disini dapat dimanfaatkan untuk 

mengembangkan ide bisnis. Misalnya saja ada event acara pentas seni, 

para seniman akan berdatangan untuk memamerkan dan menjual hasil 

karyanya. 

d. Pengalaman, salah satu aspek penting bagi pemasar/ marketer adalah 

bagaimana menciptakan suatu pengalaman yang akan tertanam di 

benak pelanggan. Contohnya seperti produk dari Apple  yang 

menawarkan tentang keindahan, kemudahan, eksklusivitas, serta 

kecanggihannya. Hal ini dapat membangun ingatan konsumen bahwa 

produk tersebut sangat bagus dibandingkan produk dengan merek lain. 

e. Orang, pemasaran orang disini dibagi menjadi dua jenis yaitu sebagai 

tenaga kerja dan juga sebagai persoal branding (aktris dan aktor). 

f. Tempat, suatu tempat yang memiliki daya tarik keindahan, unik, 

bernilai jual, pasti mendatangkan keuntungan. Marketer harus 

memanfaatkan peluang ini dengan cara mengolah tempat ini dengan 

sebaik mungkin dan membentuk manajemen yang solid. 

g. Organisasi, pada saat ini teknologi informasi menjadi peluang pasar 

yang menggiurkan saat ini. Marketer dapat memanfaatkan peluang ini 

guna menciptakan brad yang unik dalam bidang teknologi informasi. 
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h. Ide, produk yang paling orisinil dan sangat aman dari penjiplakan 

adalah ide. setiap orang akan memiliki ide yang berbeda-beda dan 

bervariasi.
2
 

3. Konsep Inti Pemasaran  

Untuk memahami fungsi pemasaran, kita perlu memahami serangkaian 

konsep inti dalam pemasaran. Beberapa konsep inti dalam pemasaran 

diantaranya adalah: 

a. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan adalah syarat hidup 

dasar manusia. Kebutuhan akan menjadi keinginan keika diarahkan ke 

objek tertentu. Permintaan adalah keinginan akan produk-produk 

tertentu yang didukung oleh kemampuan untuk membayar. 

b. Pasar sasaran, positioning dan segmentasi. Seorang pemasara jarang 

dapat memuaskan semua orang dalam satu pasar. Karenanya, pemasar 

memulai dengan membagi pasar kedalam segmen-segmen. Mereka 

mengidentifikasi dan membuat profil dari kelompok-kelompok pembeli 

yang berbeda yang mungkin lebih menyukai bauran produk dan jasa 

yang beragam. 

c. Penawaran dan merek. Penawaran dapat berupa suatu kombinasi 

produk, jasa, informasi dan pengalaman. Merek adalah suau penawaran 

dari sumber yang diketahui. 

d. Nilai dan kepuasan. Nilai mencerminkan sejumlah manfaat baik yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud, dan biaya yang dipersepsikan 

                                                           
2
 Muhammad Yusuf Saleh, Konsep dan Strategi Pemasaran, (Makassar: CV Sah Media, 2019), 

hlm. 4-5 
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oleh pelanggan. Kepuasan mencerminkan penilaian seseorang tentang 

kinerja produk dalam kaitannya dengan ekspektasi. 

e. Saluran pemasaran. Untuk mencapai pasar sasaran, pemasar 

menggunakan tiga jenis saluran pemasaran yaitu saluran komunikasi, 

distribusi, dan layanan. 

f. Rantai pasokan. Adalah saluran yang lebih panjang yang membentang 

dari bahan mentah hingga komponen sampai produk akhir dihantarkan 

ke pembeli akhir. 

g. Persaingan. Persaingan mencakup semua penawaran dan produk 

substitusi yang ditawarkan oleh pesaing baik yang aktual maupun 

potensial, yang mungkin dipertimbangkan oleh seorang pembeli. 

h. Lingkungan pemasaran. Lingkungan ini terdiri dari lingkungan tugas 

(perusahaan, pemasok, distributor, dealer, dan pelanggan sasaran) dan 

lingkungan demografis (lingkungan ekonomi, fisik, teknologi, politik-

hukum dan sosial budaya).   

4. Realitas Pemasaran Online 

Pasar tidak lagi seperti dulu, pemasar harus memperhatikan dan 

merespon sejumlah perkembangan signifikan sebagai realitas pemasaran 

online diantaranya: 

a. Kekuatan kemasyarakatan utama terdiri dari teknologi informasi 

jaringan, Globaliasi, deregulasi, privatisasi, persaingan yang meningkat, 

konvergensi industri, resistensi konsumen, transformasi eceran dan 

disintermediasi. 



21 

 

 

b. Kemampuan baru konsumen yang teridiri dari peningkatan yang berarti 

dalam hal daya beli, ragam barang dan jasa yang lebih banyak, 

sejumlah besar informasi hampir tentang apa saja, kemudahan yang 

lebih besar dalam memesan dan menerima pesanan, kemampuan untuk 

membandingkan catatan tentang produk dan jasa serta suara yang lebih 

kuat untuk memengaruhi teman sepergaulan dan pendapat umum. 

c. Kemampuan baru perusahaan diantaranya pemasar dapat menggunakan 

internet sebagai saluran informasi, peneliti dapat mengumpulkan 

informasi yang lebih lengkap, komunikasi internal perusahaan dan 

eksternal dapa berjalan dengan baik dan cepat dengan menggunakan 

internet, pemasaran target komunikasi dua arah menjadi lebih mudah, 

pemasar bisa mengirimkan iklan langsung, mobile marketing dan 

perusahaan dapat memproduksi barang yang didefensiasikan, manajer 

dapat memperbaiki sistem pembelian, perekrutan, pelatihan dan 

komunikasi, pembeli korporat bisa melakukan penghematan dan 

perekruan bisa dilakukan secara online.
3
 

 

B. Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen merupakan merupakan suatu proses yang berkaitan 

erat dengan adanya suatu proses pembelian, pada saat itu konsumen melakukan 

aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk 

dan jasa.  

                                                           
3
 Muhammad Yusuf Saleh, Konsep dan Strategi Pemasaran, (Makassar: CV Sah Media, 2019), 

hlm. 10-11 
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Perilaku konsumen pada dasarnya terbentuk karena adanya interaksi atau 

komunikasi antara pemasar dengan konsumen. Dalam suatu komunikasi yang 

efektif, dibutuhkan adanya interaksi aktif antar pelaku komunikasi. Interaksi 

aktif itu sendiri merupakan perwujudan dari suatu hubungan timbal balik, 

dimana produsen (pemasar) memberikan informasi tentang produk yang 

diiginkan konsumen, begitu juga konsumen, ia memberikan informasi tentang 

kriteria produk yang diinginkan. 

Pada dasarnya, perilaku konsumen secara umum dibagi menjadi dua yaitu 

perilaku konsumen yang bersifat rasional dan irasional. Perilaku konsumen 

yang bersifat rasional adalah tindakan perilaku konsumen dalam pembelian 

suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara 

umum, yaitu seperti tingkat kebutuhan mendesak, kebutuhan utama, serta 

manfaat produk itu sendiri terhadap konsumen pembelinya. Sedangkan 

perilaku konsumen yang bersifat irasional adalah perilaku konsumen yang 

mudah terbujuk oleh rayuan marketing dari suatu produk tanpa 

mengedepankan aspek kebutuhan atau kepentingan. 

Berikut ini beberapa ciri-ciri dari perilaku konsumen yang bersifat rasional 

yaitu: 

1. Konsumen memilih produk sesuai kebutuhan dan keinginannya 

2. Produk yang dipilih konsumen memberikan manfaat yang optimal bagi 

konsumen 

3. Konsumen memilih produk yang kualitasnya bagus 
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4. Konsumen memilih produk yang harganya sesuai dengan kemampuan dan 

pendapatan konsumen 

5. Konsumen memilih produk sesuai dengan kenyamanan lingkungan toko 

Beberapa ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat irasional: 

1. Konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media baik 

cetak maupun elektronik. 

2. Konsumen memilih produk bermerek atau brand yang sudah terkenal. 

3. Konsumen memilih produk bukan untuk kebutuhan, tetapi karena gengsi. 

4. Konsumen memilih produk hanya karena ingin mencoba-coba.
4
 

 

C. Gaya Hidup/ Lifestyle 

Gaya hidup atau lifestyle berasal dari kata “life” dan “style”. Life artinya 

hidup atau kehidupan, Sedangkan style adalah gaya, ragam, corak, macam, 

tipe, dalam seni atau desain adalah cara menyusun atau mengorganisasikan 

elemen-elemen sehingga menghasilkan komposisi yang bermakna.
5
 Gaya 

hidup adalah pola dimana orang hidup dan menghabiskan waktu serta uang. 

Gaya hidup sebagai fungsi motivasi konsumen (khalayak) dengan pengalaman 

sebelumnya. Gaya hidup adalah konsepsi ringkasan yang mencerminkan nilai 

konsumen.
6
 

                                                           
4
Anang Firmansyah, Perilaku Konsumen (Sikap dan Pemasaran), (Yogyakarta: Deepublish, 
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5
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 Rachmat Kriyantoro, Teknis Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, 

Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran, (Jakarta: Kencana, 

2010), hlm. 36 dan 337 
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Secara luas, gaya hidup didefinisikan sebagai cara hidup seseorang dalam 

menghabiskan waktu mereka (aktivitas), apa yang mereka anggap penting 

dalam lingkungannya (ketertarikan) dan apa yang mereka pikirkan tentang diri 

mereka sendiri dan juga dunia di sekitarnya (opini). Gaya hidup suatu 

masyarakat akan berbeda dengan masyarakat lainya. Bahkan dari masa ke 

masa gaya hidup suatu individu dan kelompok masyarakat tertentu akan 

bergerak dinamis.
7
 gaya hidup setiap orang akan berbeda tegantung dengan 

lingkungan sosialnya. 

Lingkungan sosial akan membentuk karakter dan gaya hidup seseorang. 

Pada saat ini, orang cenderung lebih memilih gaya hidup yang serba instan 

dengan alasan mengefisienkan waktu karena tekanan pekerjaan yang menuntut 

mereka untuk cepat dalam melakukan segala hal. Dewasa ini perkembangan 

teknologi menjadi solusi bagi mereka. Banyak teknologi yang dapat membantu 

manusia dalam melaksanakan aktivitasnya. Dengan adanya teknologi berbasis 

mobile kini semua pekerjaan terasa ringan.  Gaya hidup seperti ini disebut 

dengan E-Lifestyle.  

Seseorang yang memiliki gaya hidup digital atau E-Lifestyle akan 

menghabiskan banyak waktu untuk online dan akan cenderung beralih ke 

internet untuk mencari informasi dan membeli produk atau layanan secara 

online. Orang yang memiliki gaya hidup digital akan menggunakan e-store 

secara spontan.
8
 Dengan adanya revolusi gaya hidup yang perkembangannya 

                                                           
7
 Nugroho Juli Setiadi, Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi Untuk Strategi dan 

Penlitian Pemasaran, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 15 
8
 Norzieiriani Ahmad, dkk, Examining The Validity and Reliability of E-Lifestyle Scale in The 

Malaysian Context, (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2012), hlm. 658 
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sangat pesat akibat kemajuan teknologi berbasis mobile ini, pekerjaan akan 

mudah selesai yang artinya akan menghemat biaya dan dan juga sumber daya. 

Pada dasarnya tujuan utama dari E-Lifestyle adalah untuk mengoptimalisasi 

produktivitas dengan bantuan berbagai perangkat teknlogi dan informasi. 

Cara mengukur gaya hidup disebut psikografis, yang meliputi 

pengukuran dimensi-dimensi penting dalam gaya hidup. Dimensi-dimensi yang 

terdapat dalam gaya hidup ada tiga yang dikenal dengan dimensi AIO 

(Aktivitas, Interest, Opini). Seseorang yang merasa bahwa dirinya mengalami 

kemajuan apabila telah memiliki gaya hidup sesuai dengan perkembangan 

zaman, artinya gaya hidup mempengaruhi seseorang dalam melakukan 

pembelian. Adanya konsep gaya hidup dapat membantu pemasar mendapatkan 

pemahaman perihal nila-nilai konsumen yang berubah dan pengaruhnya pada 

perilaku pembelian.
9
 

Tabel 2.1 

Inventarisasi Gaya Hidup 

Aktivitas Interest Opini 

Bekerja Keluarga Diri sendiri 

Hobi Rumah Isu social 

Kegiatan social Pekerjaan Politik 

Liburan Rekreasi Bisnis 

Hiburan Fashion Ekonomi 

Anggota club Makanan Pendidikan 

                                                           
9
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Masyarakat Media Produk 

Olahraga Keberhasilan Masa depan 

Belanja Masyarakat Budaya 

Sumber: Kotler dan Amstrong 

1) Aktvitas adalah tindakan nyata. Kegiatan konsumen merupakan 

karakteristik konsumen dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan 

adanya aktivitas konsumen, perusahaan dapat mengetahui kegiatan 

apa saja yang dapat dilakukan oleh pasar sasarannya, sehingga 

mempermudah perusahaan untuk menciptakan strategi-strategi dari 

informasi yang didapatkan tersebut. 

2) Interest merupakan stimulus yang menyita perhatian khusus maupun 

terus menerus. Setiap individu memiliki minat dan ketertarikan yang 

berbeda-beda. Adakalanya manusia tertarik pada makanan, 

adakalanya juga manusia tertarik pada mode pakaian dan sebagainya. 

Perusahaan diharuskan mengetahui minat konsumen agar dapat 

mengatur konsep yang tepat agar dapat mempengaruhi pembelian 

pasar sasarannya. 

3) Opini adalah tanggapan secara lisan maupun tertulis oleh individu 

sebagai bentuk respon dalam suatu situasi. Opini dimaksudkan untuk 

menjelaskan, menafsirkan, dan harapan serta evaluasi.
10

 

 

                                                           
10

 Heru Suprihhadi, Pengaruh Kualitas Layanan dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan 

Pembelian Café Jalan Korea, hlm. 4-5 
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Gaya hidup/ lifestyle merupakan salah satu faktor utama seseorang dalam 

melakukan pembelian atas barang atau jasa. oleh karena itu indikator-indikator 

mengenai gaya hidup/ lifestyle harus diperhatikan. Kotler memberikan 3 

indikator yaitu:
11

 

1) Aktivitas seseorang membuatnya melakukan pembelian barang atau jasa 

yang dapat membantu mempermudah masalahnya.  

2) Interest/ minat terhadap suatu produk baru dan ingin mencobanya. 

3) Opini. Sebelum melakukan pembelian tentunya seseorang akan mencari 

informasi terkait produk tersebut. 

 

D. Promosi 

1. Pengertian Promosi 

pada hakikatnya promosi merupakan suatu bentuk komunikasi 

pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang 

berusaha untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi/ membujuk dan 

atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar 

bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan 

perusahaan yang bersangkutan.
12

 Promosi merupakan salah stau variabel 

yang penting dalam pemasaran. Karena fungsi dari promosi disini adalah 

untuk menarik minat konsumen yang awalnya tidak tertarik dengan 

produk kita menjadi tertarik dan ingin membeli produk tersebut.  

 

                                                           
11

 Kotler dan Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran Jilid I Edisi Ke-8, hlm. 165 
12

 Agustina Shinta, Manajemen Pemasaran, (Malang: UB Press, 2011), hlm. 127 
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2. Macam-macam strategi promosi  

a. Periklanan (advertising) 

Periklanan meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam penyajian 

pesan non personal (tidak tertuju pada seseorang tertentu, disuarakan atau 

visual dan dibiayai secara terbuka oleh perusahaan tersebut guna 

mengenalkan suatu produk, jasa, atau ide. Iklan bersifat nonpersonal, 

artinya iklan tidak dapat berinteraksi secara langsung dan tidak ada 

umpan balik. Iklan yang termuat dalam media elektronik maupun media 

cetak berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat 

tentang suatu produk baru dan konsumen diharapkan dapat tertarik untuk 

kemudian dapat membeli produk tersebut. Saat ini dunia periklanan 

mengenal banyak jenis iklan, adapun jenis-jenis iklan adalah sebagai 

berikut: 

1) Berdasarkan tujuan 

Berdasarkan tujuan beriklan, maka iklan dapat dibedakan 

berdasarkan tiga jenis, yaitu: 

a) Iklan informasi 

Iklan dapat dikategorikan sebagai iklan informasi jika materi yang 

diberikan bertujuan untuk memberikan infromasi kepada 

konsumen tentang produk baru dan kegunaannya serta perubahan 

harga atau kemasan. 

b) Iklan persuasi 
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Iklan persuasi iklan yang materinya berusaha untuk meyakinkan 

agar konsumen mau untuk memilih dan membeli merek produk 

yang diiklankan  dan mengubah persepsi konsumen untuk dapat 

selalu menggunakan merek tersebut. 

c) Iklan pengingat (reminder) 

Iklan ini materinya berisi tentang peneguhan bahwa pilihan 

konsumen tentang produk ini tepat karena bisa saja dimasa 

mendatang ia akan membutuhkan produk ini. Iklan ini juga dapat 

bertujuan untuk menjalin komunikasi dengan konsumen agar 

terjadi pembelian berkelanjutan. 

2) Berdasarkan sifat 

Berdasarkan sifatnya, iklan dapat dikategorikan kedalam beberapa 

jenis, yaitu: 

a) Iklan komersial 

Iklan komersial adalah iklan yang bersifat menjual produk atau jasa 

secara langsung. Yang termasuk kedalam jenis ini adalah: 

 Iklan konsumen, iklan yang menjual barang-barang konsumsi 

seperti: shampo, pakaian, mobil, permen, makanan, rumah, 

parfum, dan barang-barang yang dikonsumsi lainnya. 

 Iklan antarbisnis, iklan yang menawarkan barang-barang non-

konsumsi. Sasaran iklan adalah perusahaan. Misalnya, barang 

yang mentah yang harus diolah lagi untuk menghasilkan produk 
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tertentu, seperti mesin-mesin pabrik, komponen atau piranti 

komputer. 

 Iklan perdagangan, adalah iklan yang menawarkan barang yang 

akan dijual lagi. Karena itu sasaran iklan ini adalah para 

pemasok, grosir, agen, retail atau pengecer. Mislanya, iklan 

yang menginformasikan ada discount besar-besaran untuk 

pembelian berbentuk partai. 

 Iklan pengecer, adalah iklan yang dilakukan oleh pengecer agar 

dagangannya laku contohnya seperti discount ketika bulan 

Ramadhan. Hal ini bertujuan agar produk dari perusahaan itu 

dapat laku keras. 

 Iklan respon langsung, adalah iklan jenis baru yang 

memungkinkan konsumen dapat memberikan respon langsung 

ketika melihatnya. Contohnya seperti iklan mobil, konsumen 

dapat secara meminta keterangan yang diinginkannya melalui 

pos, telepon, atau internet. 

b) Iklan nonkomersial 

Iklan non-komersial adalah iklan yang bersifat tidak secara 

langsung menjual produk atau jasa. Iklan ini bersifat “soft-selling”, 

yaitu lebih menjual citra (image-selling) bukan menjual produk 

(hard-selling/ product selling). Yang termasuk dalam iklan-iklan 

nonkomersial adalah sebagai berikut: 
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 Iklan public relations, yaitu iklan yang bertujuan memberikan 

informasi penting tentang perusahaan kepada publiknya, 

misalnya iklan tentang akuisisi, pergantian direksi, perubahan 

jadwal penerbangan, pindah kantor atau pengumuman 

perubahan saham. 

 Iklan intuisi, adalah jenis iklan yang bertujuan membangun citra 

perusahaan, artinya menanamkan kesadaran akan nama 

perusahaan dikaitkan dengan citra tertentu yang ingin dilekatkan 

pada benak publik. Misalnya iklan Toyota peduli lingkungan. 

 Iklan layanan masyarakat, adalah iklan yang berisi pesan-pesan 

yang mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk 

berpartisipasi mensukseskan program-program yang ditujukan 

untuk kemaslahatan bersama. Misalnya iklan tentang bahaya 

AIDS. 

 Iklan lowongan pekerjaan, adalah iklan yang berisi informasi 

tentang kebutuhan perusahaan untuk mencari karyawan baru. 

 Iklan identitas korporat, adalah iklan yang lebih menonjolkan 

atau mengenalkan simbol-simbol yang bisa mengingatkan 

khalayak akan identitas perusahaan. 

Iklan-iklan tersebut menjual ide atau gagasan untuk kepentingan 

atau pelayanan masyarakat, membangun kesadaran merek, dan citra 

perusahaan. Biasanya iklan nonkomersial ini merupakan alat 

mendukung kampanye public relations dan social marketing. 
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Sedangkan iklan komersial biasanya merupakan bagian kampanye 

pemasaran produk.
13

 

3) Berdasarkan media penyebarannya 

Berdasarkan media penyebarannya, iklan dapat dimuat di media cetak, 

radio, televisi, bilboard, iklan bioskop, maupun iklan internet/ Digital 

Advertising. 

b. Penjualan personal (personal selling) 

Penjualan personal merupakan suatu bentuk komunikasi langsung 

antara penjual dengan calon pembelinya (person-to-person communication). 

Dalam hal ini, penjual berupaya untuk membantu atau membujuk calon 

pembeli untuk membeli produk yang ditawarkan. personal selling 

merupakan alat promosi yang berbeda dari periklanan, karena penjualan 

perseorangan dalam pelaksanaannya menggunakan orang atau individu. 

Dengan demikian, komunikasi yang dilakukan orang secara individu dapat 

lebih fleksibel. Hal ini terjadi karena interaksi personal secara langsung 

antara seorang pembeli. Alat komunikasi umum yang digunakan pada 

personal selling adalah presentasi penjualan, pertemuan penjualan, program 

intensif dan sampel wiraniaga.   

c. Promosi penjualan (sales Promotion) 

Tujuan sales promotion adalah untuk meningkatkan pelanggan yang 

ingin mencoba dan melakukan pembelian, meningkatkan frekuensi 

konsumsi dan jumlah pembelian, meningkatkan penawaran untuk bersaing, 

                                                           
13

 Rahmat Kriyantono, Manajemen Periklanan: teori dan praktek, (Malang: UB Press, 2013) 

hlm. 38-40 



33 

 

 

meningkatkan cross selling aau sejenis produk yang dibeli, meningkatkan 

penggunaan merek, meningkatkan citra merek dan memperkuat hubungan 

jangka panjang dengan pelanggan. Morissan menyatakan bahwa promosi 

penjualan secara umum dapat dibedakan menjadi dua bagian: yaitu promosi 

penjualan yang berorientasi kepada konsumen (push strategy) dan promosi 

penjualan yang berorientasi kepada pedagang (pull strategy). Promosi 

penjualan yang berorientasi kepada konsumen ditujukan kepada pengguna 

akhir suatu barang atau jasa yang mencakup: pemberian kupon, pemberian 

sampel produk, potongan harga, undian berhadiah, kontes dan sebagainya. 

Instrumen promosi semacam ini dapat menarik minat konsumen untuk 

membeli sehingga penjualan perusahaan dalam jangka pendek. 

Sedangkan promosi penjualan yang berorientasi kepada perdagangan 

ditujukan kepada pihak-pihak yang menjadi perantara pemasaran, seperti 

pemberian bantuan dana promosi, pengaturan atau penyesuaian harga 

produk, kompetensi penjualan, pameran dagang dan sebagainya. Semuanya 

bertujuan untuk mendorong perdagangan untuk mempersiapkan stok produk 

dan mempromosikan produk bersangkutan.
14

  

d. Publisitas 

Menurut Duncan, publisitas merupakan pemberitaan perusahaan dan 

produknya oleh media massa tanpa perusahaan harus membayar biaya 

pemberitaan tersebut. Publisitas biasanya digunakan oleh perusahaan untuk 

meningkatkan brand awarness. Publisitas dapat ditampilkan dalam berbagai 

                                                           
14

 Sri Widyastuti, Manajemen Komunikasi Terpadu, (Jakarta: FEB-UP Press, 2017), hlm. 135-136 



34 

 

 

cara, diantaranya melalui video news release yang ditampilkan melalui 

siaran berita televisi atau berupa sebuah selingan siaran radio dalam bentuk 

sales report atau talkshow.
15

 Publisitas disini perlu kerjasama dengan media 

massa dikarenakan media dapat menjangkau semua lapisan masyarakat 

sehingga informasi akan mudah sampai kepada konsumen dan penjualan 

produk tersebut dapat meningkat. 

 

Promosi menjadi sebuah daya tarik yang mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen. Dalam penelitian ini, indikator penelitian mengenai 

promosi dibagi menjadi 4 indikator sebagaimana menurut Sri Widyastuti 

yaitu:
16

 

1) Menciptakan iklan yang menarik 

2) Membuat personal selling yang baik dan meyakinkan konsumen 

3) Membuat berbagai promosi guna meningkatkan penjualan 

4) Mempublikasikan produk dengan citra yang baik 

 

E. Citra Merek 

1. Konsep Citra Merek 

Istilah merek berdasarkan American Marketing Assosiation, merek 

merupakan sebuah nama, lambang atau desain, ataupun kombinasi 

diantaranya, untuk lebih mudah mengidentifikasi barang atau jasa dari 

salah satu penjual dan mendiferensiasikan produk dari pesaing. Merek 
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dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang dan jasa milik seseorang 

penjual ataupun perusahaan serta bermanfaat untuk membedakannya dari 

milik para pesaing.
17

 Merek yang singkat dan simpel akan mudah diingat 

oleh konsumen dan secara tidak langsung juga akan berimbas pada 

menigkatnya penjualan.  

Sedangkan citra merek merupakan sebuah pendapat dari konsumen 

terhadap merek sebuah produk atau jasa. Persepsi seseorang terhadap 

sebuah merek suatu produk tentunya akan berbeda-beda karena bersifat 

subjektif. Persepsi yang dibentuk oleh seseorang dipengaruhi oleh pikiran 

dan lingkungannya. Maka dari itu, perusahaan perlu menjaga kualitas 

produknya guna membangun citra merek yang baik di mata kosumen. 

Sebelum membeli sebuah produk, tentunya konsumen akan mencari 

informasi tentang produk tersebut, disinilah fungsi citra merek sangat 

penting. Para konsumen akan cenderung memilih produk yang bermerek 

bagus berdasarkan opini pengguna. Maka dari itu perusahaan harus 

melakukan evaluasi berkala agar produknya dapat terus eksis dan 

memperoleh kepuasan konsumen. 

2. Manfaat merek 

Merek dapat memberi manfaat baik untuk perusahaan maupun 

konsumen. Bagi perusahaan, merek berperan penting untuk: 

a. Merek memberikan nama yang memudahkan penjual untuk mengolah 

pesan-pesan dan memperkecil timbulnya masalah. 
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b. Merek dan tanda dagang secara hukum melindungi penjualan dari 

pemalsuan produk, bila tidak ada perlindungan hukum maka pesaing 

akan meniru produk di pasaran. 

c. Merek memberikan peluang bagi penjual untuk mempertahankan 

kesetiaan konsumen terhadap produknya, dimana kesetiaan konsumen 

akan melindungi penjual dari persaingan serta membantu memperketat 

pengendalian dalam merencanakan strategi bauran pemasaran. 

d. Merek dapat membantu penjual dalam mengelompokkan pasar kedalam 

segmen-segmen. 

e. Citra dapat dibina dengan adanya nama yang baik. Dengan membawa 

nama perusahaan, merek ini sekaligus mengiklankan kualitas dan 

besarnya perusahaan 

Sedangkan manfaat merek untuk konsumen yaitu sebagai berikut: 

a. Jika sudah mengenal produk tertentu, hal ini akan memudahkan untuk 

mengenali kualitas dan mengambil keputusan pembelian. 

b. Memberikan efisiensi untuk search cost for product baik internal 

(seberapa lama konsumen harus berfikir) dan eksternal (seberapa lama 

konsumen harus mencari disekitar). 

c. Dengan adanya merek tertentu konsumen dapat mengaitkan status dan 

kebanggannya.
18

 

Ketika konsumen sudah dapat membedakan satu merek dengan yang 

lainnya, maka kesadaran akan merek mulai terjadi sehingga dapat 
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dipastikan bahwa konsumen tersebut akan setia kepada merek tersebut dan 

melakukan pembelian ulang.  

3. Membentuk Citra Merek  

Beberapa elemen yang mempengaruhi pembentukan citra merek yaitu: 

a. Kualitas atau mutu yang berkaitan dengan kualias produk barang yang 

ditawarkan dengan merek yang dibuat oleh perusahaan. 

b. Dipercaya dan disenangi konsumen tentang produk yang dikonsumsi. 

c. Berguna dan bermanfaat yang berkaitan dengan fungsi dari suatu 

produk. 

d. Harga dalam hal ini berkaitan dengan banyak sedikitnya jumlah uang 

yang dikeluarkan konsumen untuk membeli produk. 

e. Citra yang dimiliki oleh merek itu sendiri, yaitu berupa informasi yang 

berkaitan dengan suatu merek dari produk tertentu.
19

 

 

Citra merek menjadi salah satu hal yang penting dalam membuat 

keputusan pembelian suatu produk. Maka, dalam penelitian ini citra merek 

dibagi menjadi 2 indikator menurut Darmadi Durianto, dkk., yaitu:
20

 

1) Menciptakan merek yang dikenal dan menjadi top of mind. 

2) Memelihara loyalitas konsumen dengan cara menjaga citra baik 

perusahaan. 

 

                                                           
19
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F. Aplikasi Grab 

1. Transportasi online 

Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dengan 

menggunakan wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. 

Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia untuk melakukan 

aktivitas sehari-hari. Dengan adanya transportasi ini, jarak yang jauh akan 

dapat ditempuh dengan waktu yang singkat. Banyak ahli telah merumuskan 

dan mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian transportasi. Para 

ahli memliki pandangannya masing-masing yang mempunyai perbedaan dan 

kesamaan satu sama lain dalam mendefinisikan tranportasi. 

Kata transportasi berasal dari bahasa latin yaitu transportare yang mana 

trans berarti mengangkat atau membawa. Menurut Salim, transportasi 

adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari satu 

tempat ke tempat yang lain. Dalam transportasi ada dua unsur yang 

terpenting yaitu pemindahan/ pergerakan (movement) dan secara fisik 

mengubah tempat dari barang (komoditi) dan penumpang ke tempat lain.  

Sedangkan menurut Miro, transportasi dapat diartikan usaha 

memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek 

dari suatu tempat ke tempat lain, dimana di tempat lain ini objek tersebut 

lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. 

Sedangkan menurut Nasution, adalah sebagai pemindahan barang dan 

manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.  
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Dari pendapat beberapa tokoh diatas, dapat disimpulkan bahwa 

tansportasi merupakan sebuah sarana yang digunakan untuk memindahkan 

sesuatu baik barang maupun penumpang dari satu tempat ke tempat yang 

lain yang berguna untuk memudahkan aktivitas sehari-hari.     

Menurut Nasution, terdapat unsur-unsur pengangkutan/ tansportasi 

meliputi atas: 

1. Ada muatan yang diangkut. 

2. Tersedia kendaraan sebagai alat angkutnya. 

3. Jalanan/ jalur yang dapat dilalui. 

4. Ada terminal asal dan terminal tujuan. 

5. Tersedia sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang 

menggerakkan kegiatan transportasi tersebut. 

Menurut Margaretta, Transportasi yang baik akan berperan penting 

dalam perkembangan wilayah terutama dalam aksesibilitas, adapun yang 

dimaksud dengan aksesibilitas adalah kemudahan dan kemampuan suatu 

wilayah atau ruang untuk diakses atau dijangkau oleh pihak luar daerah 

tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Mudahnya suatu 

lokasi dihubungkan dengan lokasi lainnya lewat jaringan transportasi yang 

ada, berupa prasarana jalan dan alat angkut lainnya yang bergerak diatasnya. 

Pembangunan pedesaan semakin lambat dan terhambat karena kurangnya 

sarana transportasi yang ada.
21
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Di era sekarang ini, semua orang menggunakan sarana tranportasi untuk 

melakukan aktivitasnya. Namun, hal ini tak jarang juga menyebabkan 

adanya kemacetan. Adanya tuntutan pekerjaan yang mengharuskan mereka 

untuk lebih pintar dalam hal memanfaatkan waktu agar lebih efisien. 

Dengan adanya perkembangan teknologi yang ada kini munculah inovasi-

inovasi terbaru dalam bidang transportasi yaitu hadirnya transportasi online. 

Dengan adanya transportasi online ini, masyarakat tidak perlu bersusah 

payah untuk mencari angkutan umum yang tidak pasti keberadaannya. 

Bahkan tranportasi online ini sudah memiliki aplikasi yang dapat dengan 

mudah di download di Smartphone kita. Cukup dengan membuka aplikasi 

tersebut dan memilih jenis angkutan yang kita inginkan (motor/ mobil) 

maka para driver akan dengan cepat mendatangi kita untuk mengantarkan ke 

tempat tujuan. Tentunya dengan adanya transportasi online ini akan semakin 

meringankan beban aktivitas kita.  

2. Aplikasi Grab 

Grab yang sebelumnya dikenal dengan Grab Taxi merupakan sebuah 

platform 020 yang bermarkas di Singapura dan paling sering digunakan di 

Asia Tenggara.
22

 Grab mulai masuk di Indonesia pada tahun 2014 yang 

didirikan oleh PT Grab Indonesia. Mudahnya grab masuk di Indonesia 

dikarenakan adanya perkembangan internet. Pada dasarnya Grab 

merupakan sebuah sarana yang menyediakan layanan untuk antar jemput 
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penumpang ke suatu tempat yang diinginkan. Namun, kini Grab memiliki 

inovasi dengan menghadirkan berbagai fitur untuk memudahkan 

masyarakat dalam kehidupannya. Fitur yang dimiliki oleh Grab adalah 

sebagai berikut: 

a. GrabCar. Fitur ini merupakan layanan yang pertama kali dimunculkan 

oleh perusahaan Grab, dimana dengan adanya layanan ini dapat 

mengantarkan penumpang ke tempat tujuan dengan menggunakan 

mobil. 

b. GrabBike. Merupakan layanan Grab yang  mengantarkan penumpang 

menggunakan motor. Fitur ini sangat tepat untuk menembus kemacetan. 

Selain itu, penumpang tidak perlu kerepotan membawa helm karena 

para driver sudah menyediakan helm untuk keamanan penumpangnya. 

c. GrabFood. Fitur ini menyediakan layanan untuk mengantarkan 

makanan. Grab sudah bekerja sama dengan berbagai restoran sehingga 

kita dapat dengan mudah memesan makanan yang diinginkan tanpa 

perlu pergi keluar rumah. 

d. GrabExpress. Merupakan fitur yang menyediakan layanan untuk 

mengantarkan barang secara cepat. Fitur ini banyak digunakan oleh 

orang yang memiliki bisnis online karena dengan adanya fitur ini 

mereka tidak perlu lagi repot untuk pergi ke kantor pengiriman barang 

karena Grab akan mengambil barang sesuai dengan alamat yang tertera 

di aplikasi. 
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e. GrabHealth, merupakan fitur yang disediakan oleh aplikasi untuk 

konsultasi masalah kesehatan tanpa mengeluarkan biaya. 

f. GrabSewa, merupakan fitur yang disediakan oleh aplikasi untuk 

penyewaan kendaraan mobil yang dapat digunakan pada saat bekerja 

maupun travelling. 

g. Pulsa/ Token. Fitur ini menyediakan layanan untuk mempermudah 

dalam pembelian token. 

 

Dari penjelasan diatas, maka penelitian ini menggunakan indikator dari 

keputusan pembelian konsumen. Menurut Megawai Wijaya dan Farida Jasfar 

dalam penelitiannya membagi menjadi 3 indikator yaitu:
23

 

1) Keterjangkauan harga bagi para pelanggan 

2) Menciptakan kepercayaan konsumen dengan menjaga keamanannya 

3) Menciptakan kenyaman kualitas pelayanan kepada konsumen pada saat 

menggunakan produk atau jasa. 

 

G. Etika Konsumsi Islam 

Dalam pandangan Islam kegiatan ekonomi merupakan tuntutan kehidupan, 

di samping itu kegiatan ekonomi juga dapat dijadikan sebagai ibadah. Aktivitas 

ekonomi dalam pandangan islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

Islam sebagai rahmatan lil alamin menjamin agar sumber daya dapat 

terdistribusi secara adil. Salah satu upaya untuk menjamin keadilan distribusi 
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sumber daya adalah dengan mengatur pola konsumsi sesuai dengan yang telah 

ditetapkan dalam Al-Qur’an. 

Konsumsi yang dilakukan secara berlebihan dilarang dalam islam dan 

disebut dengan istilah israf (pemborosan) atau mubadzir. Ajaran-ajaran Islam 

menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan 

seimbang. Adapun dalam etika konsumsi Islam harus memperhatikan beberapa 

hal, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Jenis barang yang dikonsumsi adalah barang yang baik dan halal (halalan 

thoyyiban).
24

 Sebagaimana firman Allah SWT: 

َٰٓأَيُّهَا ِت َمآَٰ أََحلَّ  ٱلَِّريهَ  يَ  ُمىْا طَيِّبَ  ُ َءاَمىُىْا ََل تَُحرِّ  إِنَّ  ٱّللَّ
ْۚ
ْا َ لَُكۡم َوََل تَۡعتَُدوَٰٓ ََل  ٱّللَّ

  ٧٨ ٱۡلُمۡعتَِديهَ يُِحبُّ 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-

apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kam, dan janganlah kamu 

melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

melampaui batas.” (Qs. Al-ma’idah: 87)
25

 

2. Kemanfaatan/ kegunaan barang yang dikonsumsi, artinya lebih memberikan 

manfaat dan jauh dari merugikan baik bagi dirinya sendiri maupun orang 

lain.
26

 

3. Kuantitas barang yang dikonsumsi tidak berlebihan dan tidak kurang 

(kikir/bakhil), tapi harus pertengahan, dan apabila kekurangan harus tetap 
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sabar dan selalu bersyukur atas apa yang dimilikinya.
27

 Sebagaimana yang 

telah dijelaskan didalam Al-Qur’an: 

لَِك قََىاٗما  َوٱلَِّريهَ    ٧٨إَِذآَٰ أَوفَقُىْا لَۡم يُۡسِرفُىْا َولَۡم يَۡقتُُروْا َوَكاَن بَۡيَه َذ 

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

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

tengah-tengah antara yang demikian”. (Qs. Al-Furqon: 67)
28

 

 

Dari keterangan ayat-ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan 

konsumsi itu diperbolehkan dalam islam, namun harus sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan, tidak boleh berlebihan. Karena sesungguhnya sesuatu yang 

berlebihan akan menjadikan barang tersebut mubadzir. Dan apabila mengalami 

kekurangan, kita harus tetap berprasangka baik kepada Allah dengan cara 

bersabar dan merasa bersyukur atas apa yang dimiliki. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu 

1. Singgih Nurgiyantoro. 2014. “Pengaruh Strategi Promosi melalui Sosial 

Media terhadap Keputusan Pembelian Garskin yang Dimediasi Word Of 

Mouth Marketing (Studi pada Konsumen Produk Garskin Merek Say Hello 

di Kota Yogyakarta)”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian kuantitatif. Hasil dari skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh positif strategi promosi melalui sosial media terhadap keputusan 
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pembelian produk garskin merek Say Hello di kota Yogyakarta. Hal ini 

dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi yang sangat cepat terutama 

di daerah Yogyakarta sehingga apapun dapat dilakukan menggunakan 

sosial media termasuk pembelian barang. Kesamaan penelitian ini dengan 

penelitian saya adalah keduanya sama-sama mengkaji tentang pengaruh 

strategi promosi terhadap peningkatan penjualan suatu produk. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian saya adalah objek penelitian. Dalam 

penelitian ini objek yang diteliti adalah konsumen produk Garskin. Selain 

itu, dalam penelitian ini hanya menggunakan satu variabel bebas (X) yaitu 

strategi promosi.
29

 

2. Agasta Eka Saputri. 2018. “Analisis Pengaruh Gaya Hidup dan Persepsi 

Kualitas terhadap Keputusan Pembelian pada Butik Mayang Collection 

Pusat di Kota Malang”. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini 

adalah metode kuantiatif. Hasil dari skripsi ini menunjukkan bahwa 

variabel gaya hidup berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian baju di butik tersebut. Hal ini didukung oleh pergaulan di kota 

malang yang sudah seperti kota-kota besar sehingga selera dan gaya hidup 

mereka berubah sesuai dengan perkembangan pergaulan disana. Kesamaan 

penelitian ini dengan penelitian saya adalah keduanya sama-sama 

membahas mengenai pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian 

suatu produk atau jasa. perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya 
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terletak pada variabel bebasnya (X) yaitu persepsi kualitas dan juga objek 

penelitian skripsi ini dilakukan di Butik Mayang Collection.
30

 

3. Atika Zahra. 2017. “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Persepsi Harga, dan 

Citra Merek terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa Transportasi 

Ojek Online (Studi pada Pelanggan Gojek di Kota Yogyakarta)”. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Hasil dari 

skripsi menjelaskan bahwa kualitas pelayanan, persepsi harga, dan citra 

merek secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan 

pengguna jasa transportasi ojek online Gojek di kota Yogyakarta. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah keduanya sama-

sama membahas mengenai citra merek yang akan membuat konsumen 

untuk selalu setia dalam menggunakan merek tersebut sehingga dapat 

menaikkan penjualan. Perbedaan yang ditemukan terletak pada variabel 

bebas (X) yaitu kualitas pelayanan dan persepsi harga selain itu, tempat 

penelitian ini dilakukan di daerah Yogyakarta.
31

 

4. Rusdiana Wisudawati. 2014. “Pengaruh Citra Merek dan Gaya Hidup 

terhadap Keputusan Pembelian Tas Hermes Tiruan pada Wanita Karir”. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. 

Hasil dari skripsi ini menjelaskan bahwa citra merek dan gaya hidup 

berpengaruh positif dalam penjualan tas Hermes tiruan pada wanita karir. 
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Gaya hidup yang dipengaruhi oleh lingkungan disekitarnya akan membuat 

orang lain mengikuti gaya hidup tokoh yang diidolakannya. Karena tidak 

semua orang mampu membeli tas dengan brand yang mahal, maka banyak 

produsen tas yang membuat tas tiruan. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian saya adalah keduanya sama-sama membahas mengenai gaya 

hidup yang menyebabkan seseorang mau mengeluarkan usaha (bisa berupa 

uang) untuk dapat memiliki barang tersebut. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian saya adalah terdapat pada objek penelitian. Dalam 

penelitian ini objek penelitiannya adalah keputusan wanita karir untuk 

membeli tas Hermes tiruan.
32

 

5. Reski Amalia. 2017. “Pengaruh Kepribadian, Gaya Hidup dan Konsep Diri 

terhadap Keputusan Pembelian Online di Kota Makassar”. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Hasil dari 

skripsi ini menjelaskan bahwa kepribadian, gaya hidup, dan konsep diri 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian online. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah keduanya sama-

sama membahas tentang gaya hidup yang menjadi faktor tolak ukur utama 

dalam keputusan pembelian konsumen terhadap suatu merek produk 

ataupun jasa. Perbedaan yang ditemukan adalah dalam penelitian ini 
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menggunakan variabel kepribadian dan konsep diri selain itu tempat 

penelitian dilakukan di Makassar.
33

 

6. Suri Amilia dan M. Oloan Asmara. 2017. “Pengaruh Citra Merek, Harga, 

dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Handphone Merek 

Xiaomi di Kota Langsa”. Metode penelitian jurnal ini menggunakan 

metode penelitian kuantitatif. Hasil dari jurnal ini menjelaskan bahwa citra 

merek, harga, dan kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian handphone Xiaomi di kota Langsa. Kesamaan 

penelitian ini dengan penelitian saya adalah keduanya sama-sama 

membahas mengenai faktro-faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen salah satunya adalah citra merek. Sedangkan 

perbedaan penelitian dalam jurnal ini dengan saya yaitu ada dua variabel 

yang berbeda (harga dan kualitas produk) untuk menguji keputusan 

pembelian Xiaomi.
34

 

7. Suci Dwi Pangestu dan Sri Suryoko. 2016. “Pengaruh Gaya Hidup 

(Lifestyle) dan Harga terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus pada 

Pelanggan Peacockoffie Semarang)”. Metode penelitian jurnal ini adalah 

menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian jurnal ini 

menjelaskan bahwa gaya hidup dan harga berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian Peacockoffie. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian saya adalah keduanya sama-sama membahas mengenai 
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pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian konsumen. Semakin 

mewah gaya hidup dan semakin rendah harga produk tersebut maka akan 

berakibat semakin tinggi pula keputusan pembelian konsumen. Sedangkan 

perbedaan dari penelitian jurnal ini dengan penelitian saya yaitu pada 

variabel harga dan juga tempat penelitian yang tidak sama.
35

 

8. Budi Prasetiyo dan Yunita Rismawati. 2018. “Pengaruh Promosi Penjualan 

terhadap Keputusan Pembelian pada PT Harjagunatama Lestari (Toserba 

Borma) Cabang Dakota”. Metode penelitian jurnal ini menggunakan 

metode kuantitatif. Hasil dari jurnal ini menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh antara promosi penjualan terhadap keputusan pembelian pada PT 

Harjagunatama Lestari (Toserba Borma) cabang dakota. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian saya adalah keduanya sama-sama 

membahas mengenai strategi pemasaran melalui promosi dalam menarik 

minat konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa. perbedaan jurnal 

ini dengan penelitian saya adalah dalam penelitian ini hanya menggunakan 

satu variabel bebas (X) yaitu Promosi Penjualan  dan objek penelitian yang 

berbeda karena pada jurnal ini penelitiannya bertempat di PT 

Harjagunatama Lestari (Toserba BORMA) cabang Dakota.
36
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I. Kerangka Konseptual 

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu diatas maka dihasilkan model 

pemikiran yang menjadi pedoman dalam penelitian ini, yang selanjutnya akan 

menunjukkan pengaruh antara variabel independen yaitu lifestyle, promosi, dan 

citra merek terhadap variabel dependen yaitu penggunaan aplikasi grab pada 

mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung yang akan 

digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

Keterangan: 

: pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individu 

maupun bersama-sama. 
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J. Hipotesis Penelitian 

Penelitian ini memiliki hipotesis penelitian sebagai berikut:  

1. Diduga ada pengaruh yang signifikan antara lifestyle terhadap penggunaan 

aplikasi Grab pada mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah IAIN 

Tulungagung. 

2. Diduga ada pengaruh yang signifikan antara Promosi terhadap penggunaan 

alikasi Grab pada mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung. 

3. Diduga ada pengaruh yang siginifikan antara citra merek terhadap 

penggunaan aplikasi Grab pada mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah IAIN 

Tulungagung. 

4. Diduga lifestyle, promosi, dan citra merek secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap penggunaan aplikasi Grab pada mahasiswa 

jurusan Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung.  

 


