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MOTTO 

 

“Lakukan yang terbaik, sehingga aku tak akan menyalahkan diriku 

sendiri atas segalanya” 

- Magdalena Neuner- 

 

“Hidup adalah pelajaran tentang kerendahan hati” 

 

“Jawaban sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus 

asa” 

 

“Pengalaman dan kegagalan akan membuat orang menjadi lebih bijak” 

 

“Ku olah kata, kubaca makna, kuikat dalam alinea, kubingkai dalam bab 

sejumlah lima, jadilah mahakarya, gelar sarjana kuterima, orang tua, 

calon istri/suami dan calon mertua pun bahagia” 

 

“Tiada doa yang lebih indah selain doa agar skripsi ini cepat selesai” 

 

“Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya menang” 
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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis penjatkan atas kehadira Allah SWT, atas berkat, 

rahmat, dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat dimudahkan dalam 

menyelasaikan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Tagline #DijaminOri Dan Brand 

Campaign   Terhadap Keputusan Pembelian Belanja Online Di Aplikasi JD.ID”. 

Skripsi ini membuat penulis mendapatkan pengalam dan ilmu baru yang sangat 

bermanfaat. 

Tujuan dari melakukan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana Pengaruh 

Tagline #DijaminOri Dan Brand Campaign Terhadap Keputusan Pembelian Belanja 

Online Di Aplikasi JD.ID. Skripsi ini terdiri dari 5 bab yaitu : 

BAB I, berisi uraian dari latar belakang dan permasalahan yang muncul ketika 

melakukan belanja atau transaksi secara online. Menurut Kotler dalam (Pradiani, 

2017) Digital marketing merupakan suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah 

brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Tujuan digital marketing 

adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Rumusan 

masalah, bagaimana pengaruh tagline #DijaminOri dan Brand Campaign terhadap 

keputusan pembelian belanja online di aplikasi JD.ID. Tujuan penelitian, penulis 

ingin menjelaskan pengaruh tagline #DijaminOri terhadap keputusan pembelian 

belanja online di aplikasi JD.ID dan pengaruh Brand Campaign terhadap keputusan 

pembelian belanja online di aplikasi JD.ID. Teori, yang digunakan dalam pembuatan 

Skripsi ini adalah teori AIDDA, yaitu attention (perhatian), interest (minat), desire 

(hasrat), decision (keputusan) dan action (kegiatan). Konsep ini sering disebut A-A 

Procedure, yang artinya agar ada respon dari pelanggan maka harus dimunculkan 

terlebih dahulu perhatian dari konsumen (Effendi, 2007: 51 – 52). Definisi koseptual, 

menjelaskan konsep yang digunakan dalam penelitian yang mengacu pada kerangka 

teori yang dirumuskan. Definisi operasional, menjabarkan konsep atau teori yang 

digunakan dalam penelitian. Metode penelitian, penulisan Skripsi ini menggunakan 
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metode penelitian kuantitatif dengan analisis data menggunakan Korelasi Rank 

Spearman. 

BAB II, pada bab ini penulis ingin menjelaskan mengenai Gambaran Umum 

Objek Penelitian yaitu perusahaan JD.ID dan Masyarakat Kota Semarang.  

BAB III, pada bab ini penulis ingin menguraikan hasil temuan penelitian 

Skripsi. Dalam temuan penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 100 

responden untuk mengisi kuesioner tersebut. 

BAB IV, berisi tentang analisis dan pembahasan yang dilakukan penulis. 

Dalam bab ini membahas bagaimana pengaruh tagline #DijaminOri dan Brand 

Campaign terhadap keputusan pembelian belanja online di aplikasi JD.ID. Serta 

analisis data dan dikaitkan dengan teori penelitian yang digunakan. 

BAB V, Berisi tentang kesimpulan dan saran serta keterbatasan penelitian. 

Kesimpulan dibuat untuk menjawab tujuan penelitian yang dilakukan. Sedangkan 

saran ditujukan untuk Perusahaan JD.ID dan Masyarakat Kota Semarang sebagai 

objek dari penelitian ini. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi penelitian 

ditujukan untuk peneliti selanjutnya dengan tema penelitian yang sama. 

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Skripsi ini masih terdapat banyak 

kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan untuk memperbaiki 

kekurangan yang ada pada Skripsi. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis 

maupun pembaca dan dapat dijadikan sebuah referensi dalam membuat Skripsi yang 

lainnya. 

 

Semarang, 11 Maret 2020 
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