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BAB I 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada Era modren ini merek sangat penting bagi sebuah produk ataupun yang 

berupa jasa atau barang. Saat ini dunia e-commerce di Indonesia mulai 

memasuki era transaksi digital, diamana setiap aktifitas menjadi semakin 

mudah, efektif dan efisien. Salah satunya adalah mengenai belum 

berkembangnya transaksi digital mobile besad dengan apliksi mobile banking 

dan mobile payment yang salah satunya bernama PayTren. Aplikasi PayTren 

merupakan sebuah produk berupa software dari perusahaan PT. Veritra Sentosa 

Internasional, yang dapat digunakan pada semua jenis SmartPhone agar dapat 

melakukan transaksi seperti halnya ATM Mobile Banking, PPOB (Payment 

Point Online Bank) dan hanya berlaku dilingkungan komunitas tertutup.  

Pentingnya menjaga Kepuasan Konsumen untuk tetap menggunakan 

produk/jasa dari sebuah perusahaan yang sedang dijalankan oleh suatu 

perusahaan, karena ketika konsumen merasa apa yang diinginkan sesuai dengan 

harapan maka biasanya akan merekomendasikan terhadap orang lain. Salah satu 

teori mengemukakan tentang Kepuasan Konsumen Kotler (2012 : 128)  

“perasaan seseorang senang atau kecewa yang dihasilkan dari membandingkan 

kinerja suatu produk yang dirasakan (atau hasil) dengan harapan” . kepuasan 

konsumen merupakan suatu tujuan yang paling utama setiap perusahaan, 

konsumen dipandang sebagai barometer, sukses atau tidaknya sebuah 

perusahaan dalam
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menjalankan sebuah roda organisasi. Kunci utama kesuksesan pelayanan 

suatu perusahaan adalah dari konsep kepuasan konsumen. Dalam kehidupan 

sehari-hari kepuasan konsumen akan terbentuk secara terus-menerus 

dilingkungannya. Konsumen yang meresa puas dapat menarik calon konsumen 

baru melalui komunikasi yang baik kepada teman kerja, relasi atau keluarga 

kerabat dan sebagainya.  

Merek juga sering menjadi alat bantu konsumen dalam mengambil 

keputusan. Selain itu, keberadaan merek mampu menarik minat konsumen 

untuk memakai produk tersebut apalagi manfaat begitu besar dalam kehidupan 

sehari-hari. Bahkan, keberadaan merek yang mempunyai kredibiltas yang baik 

dan mempunyai legelitas yang lengkap menjadi pilar bisnis yang menunjang 

keberhasilan bisnis itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan sekarang 

dengan berbagai kesibukan individu atau konsumen menyebebkan konsumen 

butuh yang praktis dalam berbagai kegiatan atau kebutuhan transaksi dalam 

rumah tangga, yang tentunya akan mendapatkan dampak waktu yang sangat 

efektif. Dan kita ketahui saat ini banyak perusahaan berlomba-lomba 

menjadikan mereknya menjadi nomor satu atau top of mind di benak pelanggan. 

(Ranto : 2013).  

Penting membangun merek sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan 

apalagi yang berhungan dengan Syariah Islam untuk dapat berkompetisi dengan 

instansi perusahaan lain. Persaingan dalam dunia bisnis sangat lah ketat apalagi 

perusahaan yang hanya bisa plagiat perusahaan orang lain, tentunya perusahaan 

yang berdiri di atas kaki sendiri memiliki strategi yang tepat dalam memasarkan 
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produknya, keadaan tersebut tentu saja berbeda dengan masa lalu saat merek 

tidak begitu diperhatikan oleh perusahaan, terutama oleh perusahaan yang  

menghasilkan produk dan beroprasi secara lokal dan dalam pasar yang 

monopolistik. Persaingan bisnis dalam perkembangan di Eraglobalisasi, 

menuntut perusahaan untuk bersikap dan brtindak secara cepat dan tepat. Oleh 

karena itu setiap perusahaan dituntut untuk bersaing secara kompetitif dan sehat 

dalam menciptakan dan mempertahankan loyalitas konsumen, karena loyaitas 

merek merupakan inti dari Brand equity yang menajdi gagasan sentral dalam 

pemasaran karena hal ini merupakan ukuran keterkaitan seorang pelanggan 

pada sebuah merek. Karena loyalitas merupakan komitmen mendalam untuk 

melakukan pembelian ulang suatu produk / jasa yang disukai secara konsinten 

pada waktu yang akan datang.(Aaker : 1997). Selain itu salah satunya melalui 

persaingan merek untuk memeberikan citra khusus atau pelayanan yang prima 

bagi konsumennya. (Leboeuf : 2010) 

 Dalam membangun citra merek harus menggunakan beberapa strategi yang 

mana strategi itu menciptakan dan mempertahankan pelanggan dalam bahasa 

ilmiah nya menggunakan metoode Magnetic Marketing (Lebouf : 2011) dan 

dalam hal ini ada beberapa pengamat mengatakan bahwa tidak tepat untuk 

mencampuradukkan merek dan pemasaran dengan agama. Namun menurut 

Temporal (2011), dari persepektif pemasaran, selalu bagus memberi konsumen 

apa yang sebenarnya mereka inginkan, dan muslim adalah segmen pasar yang 

signifikan yang belum dipelajari dan dipahami. Akan menjadi sebuah kesalahan 
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jika berpikir bahwa Islam sebagai agama tidak mempengaruhi kebutuhan dan 

keinginan pengikutnya.  

 Bagi umat Islam, Branding tidak dapat dipisahkan dari iman dan keyakinan, 

yang menyatakan bahwa semua tindakan harus bersifat ketuhanan dan yang 

mencintai dan membenci bukan karena keinginan manusiawi, tapi karena 

perasaannya yang sesuai dengan bimbingan allah. Misalnya hubungan 

perdagangan, meskipun mereka mengahasilkan kepuasan hasrat duniawi, 

mereka harus ditempat dengan maksud ketuhanan (ilahi) antara pihak bisnis. 

Oleh karena itu, seluruh hubungan berhenti bersifat materialistis dan berubah 

menjadi perbuatan baik yang akan disimpan dalam catatan amal baiknya dimasa 

yang akan datang. Hal yang membuat Islamic Branding berbeda adalah bahwa 

produsen tidak memproduksi benda-benda, mereka memproduksi kebenaran 

penjual tidak menjual benda-benda, mereka mengajak ke hidupan yang benar 

dan pembeli tidak membeli kebutuhan dan kenyamanan materi, mereka terlibat 

dalam ibadah. “Seperti pemahaman yang memberikan Islamic Branding 

dorongan yang lebih besar dan membuatnya jauh lebih kuat dalam 

menghubungkan pelanggan dari merek tradisional”. (Alserhan : 2010).  

 Islamic Branding adalah sesuatu yang berhubungan dengan nilai-nilai 

ajaran islam yang mana suatu Brand itu sendiri mempunyai nilai yang 

terkandung dalam ajaran agama islam, karena pada saat ini banyak aplikasi 

yang ada di handpone android yang memiliki fitur aplikasi lengkap dan 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari, namun prinsip syariah yang digunakan 

tidak terkandung dalam ajaran agama islam. Dan dalam hal ini Islamic 
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Branding juga mencampurkan agama dengan materialistik dan surgawi dengan 

duniawi. Ini adalah tentang agama menggabungkan merek ke dalam kehidupan 

penganutnya, artinya bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu selain kita 

terpenuhi kebutuhan apa yang kita inginkan lewat aplikasi android, selain itu 

ada nilai keagamaan yang terkandung, sehingga terciptanya masyarakat muslim 

yang berkualitas dan mandiri, karena dalam ajaran agama Islam ada istilah 

sodakoh yang mana sodakoh itu merupakan kekuatan dalam meningkatkan 

kualitas diri. 

 Praktik Islam Branding telah mendapatkan perhatian yang cukup luas 

dikalangan akademisi dan praktisi dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa 

para ahli mengemukakan bahwa konsep Islamic branding semakin diminati 

oleh produsen atau pelaku bisnis. Hal ini mengingat populasi muslim di dunia 

yang semakin bertambah. Data dari CIA (2009) menyebutkan bahwa pasar 

muslim mencakup 21,01 persen atau sekitar 1,43 miliar dari seluruh penduduk 

dunia dan muslim merupakan mayoritas di lebih 50 negara di Asia, Afrika dan 

Eropa. Data ini didukung dengan fakta bahwa pasar muslim akan tumbuh 

sampai US$ 30 triliun pada tahun 2050. (Alserhan, 2010). 

 Salah satu pasar muslim terbesar adalah di negara Indonesia. Indonesia 

merupakan negara muslim terbesar di dunia. Banyaknya penduduk Indonesia 

cukup memberi banyak pengaruh terhadap bisnis di Indonesia. Dan para 

produsen sadar bahwa konsumen muslim merupakan pasar sasaran empuk bagi 

pemasar produk mereka. Salah satu strategi yang mereka terapkan adalah 

Islamic Branding yaitu menggunakan identitas islam (dengan kata Islam, 
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Syariah, nama-nama Islam,lebel halal) dalam pemasaran produk mereka.  

(www.marketing.co.id : 2014). 

Tabel 1.1 

Data penjualan aplikasi PayTren 

Tahun 

 

Total penjualan Apps PayTren 

2013 157. 058 

2014 325. 566 

2015 117. 479 

2017 1.230.723 

2018 2.000.000 

Sumber: PT. Veritra Sentosa Internasional (2016) dan www.republika .co.id. 

Dari data tersebut, terlihat penjualan PayTren ini tahun 2013 hingga 

pertengahan tahun 2014 mengalami peningkata tajam. Setelah hal itu, terjadi 

angka penjualan yang menurun drastis. Permasalahan yang menyebabkan 

penurunan kinerja dikarenakan meningkatnya pengguna yang tidak dapat 

terbendung. Hal ini mengakibatkan perusahaan berusaha perbaiki dan 

penyempurnaan pada server berkapasitas besar. Proses ini membutuhkan waktu 

yang cukup lama, sehingga tingkat kepercayaan pengguna menurun, tidak 

dirasakannya kegunaan produk dan ketidak nyamanan bertransaksi yang 

menimbulkan adanya resiko dalam merekomendasikan produk ke pihak lain, 

sehingga daya intensi untuk bertransaksi dengan PayTren ini juga melemah. 

Kemudian awal tahun 2015 fitur-fitur transaksi PayTren ini telah siap 

dimanfaatkan kembali untuk kemudahan dan kenyamanan komunitas 

perusahaan ini bertransaksi. Meskipun penjualan tidak sekuat sebelumnya, 

namun penjualan aplikasi ini ada mengalami peningkatan yang masih lemah. 
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Namun dengan perkembangan waktu tepatnya pada tanggal 6 April 2017 jasa 

finansial berbasis teknologi terus melonjak tinggi, angkanya meningkat lebih 

65 persen sebanyak 1.230.723. ditambah lagi jumlah pengguna aplikasi 

PayTren ditahun 2018 menembus 2 juta pengguna. 

Kondisi ini dimanfaatkan betul oleh Ust. Yusuf mansur salaku Founding 

father Paytren dalam membangun Aplikasi yang memberikan nilai yang 

berbeda dengan aplikasi lain nya, kalau di aplikasi Paytren memberikan nilai 

atau bonus casback yang begitu besar, selain itu dapat juga bersedekah dalam 

setiap transaksi yang dilakukannya, yang mana ada dua macam sumber sedekah 

dari aplikasi Paytren. "Pertama, sedekah mitra secara langsung melalui aplikasi 

Paytren dan diterima oleh PPPA Darul Qur’an tanpa ada syarat apapun dan 

berapapun nilainya," Kedua, sambung Hari, sedekah yang secara sistem 

disisihkan dari seluruh margin transaksi di Paytren.  Ini yang membuat para 

kaum muslim semakin tertarik untuk bergabung menjadi Mitra Paytren, karena 

baginya investasi bukan hanya dirasakan didunia tapi di akhiratpun juga dapat. 

Selain itu melihat peluang jumlah penduduk yang hampir 250 jiwa, menjadikan 

Indonesia pasar yang menjanjikan bagi perusahaan Paytren. Saat ini 

perkembangan perusahaan jasa finansial berbasis teknologi, atau yang dikenal 

dengan PT Veritra Sentosa Internasional (Paytren) terus melonjak. Dalam kurun 

waktu setahun, angkanya meningkat lebih 65 persen. Hingga 6 April 2017, 

jumlah mitra yang sudah mengunakan aplikasi Paytren sampai kamis 6 April 

2017 pukul 00.20 WIB sebanyak 1.230.723. “Alhamdulilah, pertengahan April 

2108, jumlah pengguna aplikasi Paytren menembus 2 juta,” kata Founder 
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Paytren, Ustadz Yusuf Mansur kepada Republika.co.id, Senin (16/4). 

www.republika .co.id. 

 Salah satu yang diterapkan dalam PayTren untuk meningkatkan konsumen 

adalah dengan cara personal selling strategy atau penjualan tatap muka adalah 

yang paling efektif pada sejumlah tahap tertentu dalam proses pembelian, 

khusunya dalam pembentukan keyakinan dan tidakan pembelian. Alat ini 

melibatkan intraksi antara dua orang atau lebih, sehingga setiap orang dapat 

mengamati kebutuhan dan krakteristik pihak lain dan melakukan penyesuain 

diri dengan cepat. Kotler dan Amstrong (2001:112). Sedangkan menurut 

Swastha (dalam Angipor, 2002:366) penjualan tatap muka dan ditunjukan untuk 

menciptakan, memperbaik, menguasai atau mempertahankan hubungan 

pertukaran yang saling menguntngkan dengan pihak dengan pihak lain. 

Menurut Shimp (2005:5) penjualan tatap muka atau perorangan adalah bentuk 

komunikasi antara individu dimana tenaga penjualn atau wiraniaga 

menginformasikan, mendidik, dan melakukan persuasi kepada calaon pembeli 

untuk membeli produk atau jasa perusahaan.  

Satu-satu perusahaan Indonesia yang memiliki prospek kedepan yang jelas 

karena sudah terbukti dengan jumlah mitra yang bergabung, beberapa 

transaksi/pembayaran yang ada di aplikasi PayTren seperti halnya ATM yang 

hanya berlaku dilingkungan komunitas tertutup, yaitu komunitas treni/PayTren. 

Jenis transaksi tersebut meliputi diantaranya: pulsa telefon seluler, pembayaran 

langganan PLN, pembayaran PDAM, pembayaran televisi berlangganan, 

pembayaran tagihan kredit kendaraan bermotor (ADIRA, FIF, WOM dan lain-
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lain), pembelanjaan pada pedagang online tertentu, pembelian tiket pesawat dan 

kreta api, dan masih banyak fungsi yang lainnya. (www.treni.co.id/diakses pada 

11 maret 2017)  

Tentu saja produk-produk Paytren diatas adalah kebutuhan pokok rumah 

tanggan tercatat jumlah dan persentase penduduk Indonesia yang semakin 

meningkat. 

Tabel  I.2 

Jumlah Penjualan Aplikasi PayTren di Beberapa Kota dan 

Kabputen menurut data Cabang PayTren 

 

www.Treni.co.id 

Berdasarkan data di atas, penjualan Aplikasi PayTren di Kota Bandung pada 

tanhun 2017 dengan jumlah 150.000 pengguna dan menagalami peningkatan di 

tahun 2018 sebesar 180.000 pengguna, sedangkan di Kabupaten Bandung berda 

di angka 50.000 pengguna namun di tahun 2018 mengalami penurunan diangka 

45.000 pengguna, di Kabupaten Bandung Barat di tahun 2016 masih dibawa 

rata yaitu diangka kisaran 35.000, sedangkan di Kota Cimahi berada diangka 
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45.000 pengguna, namun mengalami peningkatan di tahun 2018 sebesar 75.000 

pengguna. Hal tersebut yang menjadi potensial untuk meningkatkan Keputusan 

mitra PayTren, karena survei membuktikan di dalam rumah tangga yang 

mengurus kebutuhan seperti produk-produk PayTren adalah wanita muslim/ibu 

rumah tangga, tetapi tidak mempungkiri banyak kaum lai-laki yang aktif dalam 

menggunakan produk PayTren selain itu PayTren tidak menutup kemungkinan 

bagi konsumen non-musli untuk menggunakan atau bergabung sebagai anggota 

dari PayTren tersebut karena PayTren lahir dari pemikiran anak Bangsa 

Indonesia dan untuk Indonesia, jadi semua kalangan bisa menikmatinya 

PayTren  

PayTren sendiri sudah terkenal dikalangan kaum Melinial atau orag tua 

sekalipun, karena aplikasi nya Simpel dan Modern, sejak mendapatkan 

Legalitas baik dari Instansi Bank Indonesia dan OJK, semakin banyak orang 

yang bergabung dan merasa puas disitulah para mitra PayTren pada loyal untuk 

memajukan produk anak Bangsa. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, dalam kesempatan ini penelitian yang 

akan dilakukan: “Pengaruh Islamic Branding dan Personal Selling terhadap 

Kepuasan Konsumen . (Studi pada Konsumen PayTren PT. Veritra Sentosa 

Internasional di Kota Bandung).” 

B. Identifikasi Masalah 

Dari kegiatan wawancara dengan beberapa Konsumen PayTren kota 

Bandung dan salah satu karyawan sekaligus konsumen PayTren ditemukan 

beberapa masalah yang berkenaan dengan judul penelitian ini. Beberapa masalah 
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yang dapat diidentifikasi setelah melaukan pengambilan data awal dengan 

melakukan wawancara langsung antara lain: 

1. Aplikasi PayTren mengalami masalah dibagian server sehingga perusahan 

berusaha memperbaiki dan menyempurnakannya.. Proses ini membutuhkan 

waktu yang cukup lama, sehingga tingkat kepercayaan pengguna menurun, 

2. Islamic Branding dapat lebih di optimalkan, beggitu juga dengan Personal 

Selling, ketepatannya ketika dalam mempromusikan PayTren terhadap konsumen, 

agar konsumen lebih Puas terhadap produk PayTren. 

3. PT. Veritra Sentosa Internasional mengalami penurunan penjualan secara derastis 

di tahun 2015 

4. Adanya reseach gap dari penelitian terdahulu yang menunjukan hasil berbeda 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan-batasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang 

dapat dibuat adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Islamic Branding  berpengaruh terhadap kepuasan konsumen PayTren ?. 

2. Apakah personal selling strategy berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 

PayTren ?. 

3. Apakah Islamic Branding  dan personal selling strategy berpoengaruh terhadap 

kepuasan konsumen PayTren ? 

D. Tujuan Penelitian  

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang 

dapat di analisis, sehingga dapat diketahui bukti emperis  mengenai Pengaruh 
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Islamic Branding dan Personal Selling terhadap Kepuasan Konsumen (Studi pada 

Konsumen PayTren pada PT. Veritra Sentosa Internasional). 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengenalisis pengaruh langsung Islamic Branding terhadap kepuasan konsumen 

PayTren  

2. Menganalisis pengaruh langsung personal selling strategy terhadap kepuasan 

konsumen PayTren  

3. Menganalisis pengaruh Islamic Branding dan personal selling strategy terhadap 

kepuasan konsumen PayTren   
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E. Penelitian Terdahulu 

Terdapat berbagai penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan rujukan dan mendukung penelitian ini, berikut merupakan 

tabel penelitian terdahulu yang di tulis rangkum:  

Tabel 1.3 

Matriks Penelitian Terdahulu 

No NAMA JUDUL TEKNIK UJI 

STATISTIK 

HASIL 

1 Muhammad Hafiz 

2017 

Pengaruh Islamic 

Branding Dan Prilaku 

Religius terhadap 

Kepuasan Konsumen 

serta dampaknya pada 

Loyalitas Konsumen 

pada Produk 

Kosmetik Wardah 

Path Analisis 

(Intervening) 

Penelitian yang dilakukan pada Konsumen yang Produk Kosmetik 

Wardah menunjukan bahwa Islamic Branding memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap kepuasan konsumen serta dampaknya 

pada Loyalitas Konsumen, begitupun Prilaku Religius juga 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kepuasan Konsumen 

serta dampak Loyalitas Konsumen. 

2 Sandi Raflesiani Alwi 

2014 

Pengaruh Kebutuhan 

Personal Selling dan 

Kemudahan 

Mendapatkan Produk 

Terhadap Keputusan 

anggota dalam 

Pengambilan 

Murabahah di BMT 

 Analisis 

Regresi Linear 

Berganda  

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa, secara simultan, faktor 

kebutuhan, Personal Selling, dan kemudahan mendaptkan produk 

berpengaruh positif terhadap keputusan keputusan anggota dalam 

pengambilan pembiyaan.  
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No NAMA JUDUL TEKNIK UJI 

STATISTIK 

HASIL 

Ummat Wonosari 

Gunung Kidul 

Yogyakarta 

3 Muhammad Nasrullah 

2015 

Islamic Branding, 

Religiusitas dan 

Keputusan Konsumen 

Terhadap Produk 

Uji Regresi 

sederhana dan 

Uji Regresi 

Sederhana 

Berganda  

Dari hasil uji regresi sederhana menunjukan variabel Islamic 

Branding memiliki pengaruh kontribusi terhadap keputusan 

konsumen pada sebuah produk . sedangkan regresi linier berganda 

dengan religiutas sebagai variabel moderating menunjukan hasil 

yang positif terhadap keputusan konsumen. 

4 Setyo Dimas Dwi 

Cahyo 2018 

Analisis Pengaruh 

Branding Syariah dan 

Kualitas Produk 

Terhadap Kepuasan 

Dan Loyalitas 

Pelanggan Di D.I 

Yogyakarta 

Uji Validitas 

dan 

Realibilitas 

Dari hasil penelitian yang dilakukan kepada Pelanggan Air minum 

amanah menunjukan bahwa hasil Branding Syariah berpengaruh 

positif terhadap Kepuasan  Pelangan, Branding Syariah berpengaruh 

positif dan segnifikan terhadap Loyalitas Pelanggan, kualitas produk 

berpengaruh terhadap Loyalitas pelanggan serta kepuasan 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan.  

5 Devina Florencia 

Sukamana dan Edwin 

Japarianto 2014 

Pengaruh Personal 

Selling dan Brand 

Activation terhadap 

Perchase Intention 

Konsumen pada 

Produk Santan Bubuk 

Sasa PT. SASA INTI 

di SURABAYA 

Regresi Linear 

Berganda  

Dari hasil penelitan yang di lakukan terhadap konsumen pada 

produk santan bubuk sasa PT.SASA INTI di SURABAYA 

menunjukan bahwa Pengaruh Personal Selling dan Brand 

Activation sangat berpengaruh positif dan segnifikan terhadap 

Perchase Intention Konsumen pada Produk Santan Bubuk Sasa. 

6 Zuliatin 2015 Pengaruh Personal 

Selling, Direct Selling 

dan hubungan 

Regresi Linear 

Berganda 

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa Personal Selling, Direct 

dan hubungan masyarakat secara segnifikan terhadap kepuasan 

nasabah di BMT UGT Sidogiri KCP Kanigoro. Hasil penelitian 



15 
 

 
 

No NAMA JUDUL TEKNIK UJI 

STATISTIK 

HASIL 

masyarakat terhadap 

kepuasan nasabah 

pada BMT Sidogiri 

KCP Kanigoro Blitar 

menunkan bahwa Personal selling dan hubungan masyarakat secara 

besama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah.  
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F. Karangka Pemikiran 

1. Penagruh Islamic Branding dengan Kepuasan Konsumen 

Pandangan Islamic Branding yang baik oleh konsumen PayTren cendrung  akan 

meningkat positif bagi konsumen. Konsumen yang merasa bahwa PayTren telah 

memberikan merek yang sesuai dengan prinsip syariah. Maka konsumen yang 

tergabung dalam mitra PayTren akan semakin meningkat dengan rasa senang dan 

positif. 

Dalam rancangan product-plus yang dikenal pula dengan istilah additive 

appoach, produk dan merek dipandang sebagai dua hal yang terpisah dimana merek 

adalah tanda yang ditambahkan dalam produk. Jadi untuk meningkatkan kepuasan 

konsumen perusahaan PT. VERITRA SENTOSA INTERNASIONAL harus lebih 

meningkatkan produk dan merek nya sehingga daya saing dengan perusahaan yang 

berbasis online bersaing sesuai ekspektasi awal perusahaan. Kepuasan konsumen 

PayTren harus selalu dijaga dengan baik jika ingin mempertahankan konsumen 

tetap menggunakan aplikasi PayTren karena konsumen lebih cendrung memilih 

aplikasi yang berbasis online yang mampu memenuhi keinginan dan kepuasan 

mereka. 

Tjiptono,(2011:24;39) merek dipandang sebagai bagian dari produk, sehingga 

Branding dianggap sebagai aktivitas yang memberikan nilai tambah bagi produk. 

Sementara dalam holictic view  atau inclusive approach, merek diartikan sebagai 

janji berupa serangkain atribut rasional dan emosional yang dibeli konsumen dan 
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memberikan kepuasan pelanggan. Maka dari itu strategi Branding merupakan salah 

satu hal yang penting dalam perusahaan dalam menciptakan kepuasan bagi para 

konsumen, dalam hal ini Branding islam diamana perusahaan yang memiliki label 

islam harus dapat menerapkan kepatuhan syariah dalam Branding sehingga dapat 

menciptakan kepuasan disisi emosional konsumen terutama konsumen muslim.  

Hal ini diperkuat dengan penelitian trdahulu yang dilakukan oleh Muhammad 

Nasrullah 2015 yang berjudul “ Islamic Branding, Religiusitas dan Keputusan 

Konsumen terhadap Produk”, menyatakan bahwa Islamic Branding memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap keputusan pada sebuah produk, sedangkan 

religiusitas memperlemah hubungan antara variabel Islamic Branding dengan 

keputusan konsumen.  

2. Pengaruh Personal Selling dengan Kepuasan Konsumen 

Kepuasan Konsumen juga dipengaruhi oleh Personal Selling, karena untuk 

memunuhi kepuasan konsumen harus ada salah satu proses sosial dimana 

didalamnya mengandung unsur keterbukaan, empati, dukungan, kepositifan, 

kesamaaan, keyakinan, kesiapan, yang kemudian timbul kepercayaan, sikap 

mendukung dan mendorong tibulnya sikap saling memahami dan menghargai.  

Menurut Kotler dan Amstrong, dalam bukunya prinsip-prinsip pemasaran 

(2001:112) dalam bukunya mengatakan bahwa personal selling merupakan 

komunikasi langsung antara seorang perwakilan penjual dengan lainnya dalam 

situasi pembelian Mc Daniel (2001:167). Pengaruh personal selling dapat kita lihat 

hampir setiap produk/jasa yang bergerak dibidang MLM Multi Level Marketing 
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menggunakan strategi komunikasi secara tatap muka secara langsung (face to face) 

untuk memperkenalkan produk/jasanya kepada konsumen. 

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aina Syafitri dengan judul 

“Pengaruh personal selling  terhadap keputusan pembelian Tupperware dengan 

hasil penelitian menunjukan bahwa personal selling mempunyai hubungan positif 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian.  

Dalam menentukan kepuasan konsumen yaitu dalam Personal selling. Hal ini 

seperti yang dikemukakan oleh Kotler (1999) bahwa konsumen akan lebih 

merasakan kepuasan dengan karyawan yang memiliki kemampuan dalam teknik 

berintraksi dengan orang lain dan mempunyai kemampuan dalam persepsi sosial 

agar mampu membaca perasaan, sikap keyakinan konsumen, maka dari itu orang 

yang tergabung dalam mitra PayTren harus mampu  

dalam dan baik hal berintraksi. Mendukung pendapat Kotler (1999) di atas yang 

menyatakan bahwa konsumen akan lebih merasakan kepuasan denagan karyawan 

yang memiliki kemampuan dalam teknik berinteraksi. Berkaitan dengan hal 

tersebut Panuju (2001) menambahkan bahwa proses komunikasi yang tepat akan 

melancarkan intraksi sebab inforamsi yang disampaikan seseorang dapat diterima 

dengan mudah oleh penerima informasi.  

3. Penaruh Isalmic Branding, Personel Selling dengan Kepuasan Konsumen  

Islamic Branding yang dirasakan oleh konsumen akan menciptakan perasaan 

positif dalam melakukan transaksi di PayTren, yang pada akhirnya hal tersebut 

membuat konsumen puas akan hasilnya. Kepuasan yang dirasakan oleh konsumen 
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akan mendorong konsumen ntuk komitmen menggunakan PayTren. Karena ketika 

konsumen merasa terpenuhi dalam segala hal, maka akan lebih nyaman untuk terus 

bertahan disuatu aplikasi yang diinginkan. Hal tersebut menunjukan bahwa, 

kepuasan konsumen mampu mengarahkan personal selling strategy sebagai salah 

stragi yang sangat efektif dalam hal menawarkan suatu produk/jasa karena efek 

yang dirasakan oleh konsumen dapat dirasakan langsung dari segi manfaatnya. 

menjadi suatu acuan konsumen untuk lebih menggunakan aplikasi PayTren. 

Sehingga kepuasan konsumen merupakan suatu variabel yang dapat memediasi 

antara Islamic Branding dan personal selling strategy.  

G. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian penjelasan diatas keterkaitan hubungan antara variabel dan 

pokok permasalahan diatas, hipotesi yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Ada pengaruh antara  Islamic branding terhadap  kepuasan konsumen. 

H1 : Ada pengaruh antara Personal Selling terhadap kepuasan konsumen. 

H1 : Ada pengaruh antara  Islamic branding dan Personal Selling  terhadap 

     kepuasan konsumen secara simultan. 
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Gambar 1.4 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

I.   

 

Karangka pemikiran di atas didbuat oleh peneliti berdasarkan pemaparan teori 

yang ddigunakan dalam penel;itian ini yang bersumber dari para ahli yang 

relevandengan variabel yang diteliti  dalam penelitian ini. 
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