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ABSTRAK 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT BELI 

KONSUMEN ROKOK MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

(Studi Pada Masyarakat Muslim Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran) 
Oleh 

Andri Yunan 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Peningkatan konsumen rokok di Indonesia 
yang  setiap tahunnya mengalami peningkatan. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk mengurangi peningkatan pertumbuhan konsumen tersebut diantaranya 

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman 

Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau dengan 
mencantumkan gambar yang menyeramkan pada kemasan atau bungkus rokok. Namun 

dari beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa setiap tahunnya pertumbuhan konsumen 

rokok di Indonesia mengalami peningkatan salah satunya penelitian yang dilakukan oleh 
The Tobacco Atlas 2015 menunjukkan, sebanyak 66 persen pria diatas 15 tahun di 

Indonesia merokok. Sehingga penelitian ini sangat penting untuk mengetahui faktor apa 

saja yeng memengaruhi minat beli konsumen rokok. Minat beli konsumen adalah salah 
satu dari perilaku konsumen. Menurut kotler ada beberapa yang memengaruhi yaitu 

faktor internal yaitu Budaya dan sosoial dan faktor internal yaitu psikologi dan pribadi. 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif dengan 

teknik kuesioner yang diambil secara purposive sampling kepada masyarakat muslim di 
Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran yang merokok serta berumur diatas 18 

tahun.. Responden yang menjadi sampel dalam penelitan ini adalah 96 orang. Sumber 

data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Untuk proses analisis data 
penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda  dengan Variabel Budaya (X1), 

Sosial (X2), Pribadi (X3), Psikologi (X4) dan Variabel Y yaitu Minat Beli. 

Berdasarkan hasil penelitian faktor yang memengaruhi minat beli konsumen 

rokok adalah faktor Pribadi dan Faktor psikologi yang mempunyai nilai probability 
masing-masing 0,0006 dan 0,0221 atau kedua nilai probability dibawah 0,005. Sedangkan 

faktor budaya dan sosial tidak memengaruhi minat beli konsumen rokok itu dapat dilihat 

dari nilai probability masing masing 0,3798 dan 0,3831 atau kedua nilai probability faktor 
tersebut diatas 0,005. Secara bersama-sama faktor budaya, sosial, pribadi dan psikoogi 

secara bersama-sama memengaruhi minat beli konsumen karena nilai Prob(F-Statistik) 

sebesar 0,0000<0,005. Faktor Budaya, Sosial, Pribadi serta psikologi memengaruhi minat 
beli konsumen rokok sebesar 0,463047 atau 46% dan 56% lainnya dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak dimasukan dalam penelitian.  

Sebagai umat muslim dalam melakukan kegiatan konsumsi harus berdasarkan 

asas-asas keislaman yang telah diataur, salah satunya adalah bahwa konsumsi seorang 
muslim harus bermanfaat dan tidak mengandung hal-hal yang berabahaya. Perilaku 

konsumen rokok belum sesuai dengan perilaku konsumen dalam silam sebagaimana yang 

telah diatur oleh Allah SWT.   
Karen walupun konsumen sudah mengetahui 2akibat dari merokok namun konsumen 

masih tetap saja memiliki minat untuk membeli rokok. 
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MOTTO 

                                       

      

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat 

di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena 

Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” 

(Qs. Al- Baqarah : 168) 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Penegasan Judul  

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya ulasan terhadap 

penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul ini. 

Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah 

pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. 

Judul skripsi Ini “Analisis Faktor–Faktor Yang Memengaruhi Minat Beli 

Konsumen Rokok Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus 

Masyarakat  Muslim Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran)“. Maka 

terlebih dahulu perlu dijelaskan istilah-istilah penting yang terkandung dalam 

judul tersebut: 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya .
1
 

2. Faktor–Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut 

menyebabkan (memengaruhi) tejadinya sesuatu.
2
 

3. Minat adalah kecendrungan hati yang tingi terhadap sesuatu
3
 . 

Sedangkan beli adalah memperoleh  atau memiliki sesuatu dengan 

                                                             
1 Departemen Pendidikan Nasional , Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Gramedia 

, 2008 ), h. 58 
2
 Ibid. h. 58 

3 Ibid. h. 916 
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membayar.
4
 Jadi Minat beli adalah sebuah perilaku konsumen 

dimana konsumen mempunyai keinginan dalam membeli . Dalam 

hal  ini minat beli konsumen terhadap membeli rokok .  

4. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan.  

5. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk 

dibakar, dihisap dan atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok 

putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman 

nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau 

sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau 

tanpa bahan tambahan.
5
 

6. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang 

mendatar bagaimana yang terlihat oleh mata dengan  tiga dimensi 

(panjang, lebar dan tinggi) 
6
 

7. Ekonomi Islam adalah Ilmu ekonomi yang berdasarkan pada Al-

Quran Dan Hadist.  Para ulama, khususnya ahlusunnah wal jamaah 

                                                             
4 Ibid. h. 163 
5Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor 28 Tahun 2013 Tentang 

Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada  Kemasan Produk Tembakau 

bab 1 Pasal 1. 
6
 Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit, h. 1062 
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bersepakat bahwa sumber hukum dalam islam adalah  al-quran, 

sunnah, ijma’ dan qiyas. 
7
 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan istilah-istilah diatas, maka dapat 

ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah untuk mengetahui 

apa faktor–faktor yang memengaruhi minat beli konsumen rokok dalam 

perspektif ekonomi islam. 

B. Alasan Memilih Judul  

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara Objektif 

Hal ini bagi penulis menarik untuk diteliti karena sikap 

merokok dari tahun ke tahunnya semakin mangalami peningkatan. 

Baru-baru ini pemerintah menerbitkan peraturan melalui Menteri 

Kesehatan untuk memberi kesadaran kepada konsumen rokok, 

dengan cara membuat peraturan kepada produsen rokok untuk 

membuat label peringatan berupa tulisan dan gambar dampak yan 

disebabkan dari merokok yang ditaruh pada kotak rokok maupun 

pada iklan-iklan rokok. Namun peraturan tersebut tidak mengurangi 

konsumen rokok. Sehingga penulis tertarik meneliti tentang faktor-

faktor apa saja yang memengaruhi minat beli konsumen rokok study 

kasus Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran. 

 

 

                                                             
7
Lukman Hakim , prinsip-prinsip ekonomi islam ( Surakarta : Erlangga ,2012), h.16 
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2. Alasan Subjektif 

Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu 

pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam  

Jurusan Ekonomi Islam serta tersedianya literature ataupun sumber 

lainnya seperti jurnal, artikel dan data yang diperlukan untuk 

penunjang referensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan 

karya ilmiah ini.  

C. Latar Belakang  

Merokok bagi sebagaian orang  sudah menjadi semacam kebutuhan 

primer yang harus dipenuhi. Bahkan muncul statement yang mengatakan dari 

pada tidak merokok, lebih baik tidak makan. Didalam sebuah berita elektonik 

menyatakan sebuah fenomena yang menyatakan pergeseran rokok dalam 

kehidupan manusia yang pada awalnya hanya merupakan kebutuhan skunder 

sekarang berubah menjadi kebutuhan primer.
8
  Dari hasil Survei Kesehatan 

Nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)  pada 2011 

meyebutkan bahwa enam dari sepuluh rumah tangga termiskin di Indonesia 

mempunyai pengeluaran untuk rokok.
9
 Pengeluaran untuk rokok menjadi 

perioritas kedua setalah Makanan pokok berupa beras dan mengalahkan untuk 

pengeluaran yang lebih penting seperti pengeluaran untuk daging, telur dan 

sayur–sayuran . 

                                                             
8 http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160531020808-277-134583/di-indonesia-

rokok-sudah-jadi-kebutuhan-primer/ diakses pada tanggal 20 Desember 2016 Jam 13:37 
9 http://health.liputan6.com/read/500809/pengeluaran-terbesar-orang-miskin-indonesia-

beras-dan-rokok di akses pada tanggal 20 desember 2016 Jam. 13.40 



22 
 

Rokok mengandung beberapa zat berbahaya yang dapat mengancam 

kesehatan baik bagi yang merokok maupun untuk orang disekitarnya. 

Diantara kandungan berbahaya dalam rokok adalah Tar dan Nikotin. 

Merokok merupakan kegiatan perilaku yang tidak baik karna merokok dapat 

mengganggu kesehatan orang yang merokok. Menurut Kementrian Kesehatan 

merokok mempunyai kesempatan untuk mengalami kanker lebih besar 7,8% 

dibandingkan dengan bukan perokok. Selain itu angka fertilisasi, impotensi, 

dan gangguan tertundanya untuk hamil dapat terjadi pada  pada wanita 

perokok aktif maupun pasif. Untuk laki–laki merokok dapat menyebabkan 

resiko impoten 50%.
10

 Dampak lain dari merokok dapat memengaruhi derajat 

kesehatan reproduksi dan beberapa penyakit lainnya seperti  jantung, 

gangguan pembuluh darah, kanker mulut, kanker paru-paru, kanker laring, 

kanker osefagus, kanker pankreas, bronchitis, tekanan darah tinggi, impotensi 

serta gangguan kehamilan hingga cacat pada janin. Dan masih banyak lagi 

penelitian yang menjelaskan dampak buruk dari merokok.  

Merokok merupakan salah satu bentuk perilaku manusia, yang dalam 

teorinya dikenal sebagai teori perilaku konsumen (the theory of consumer 

behavior). Perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok, 

dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dana bagaimana barang, 

jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

mereka.
11

 Minat merupakan salah satu aspek psikologis yang mempunyai 

pengaruh cukup besar terhadap perilaku dan minat juga merupakan sumber 

                                                             
10Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI, h. 3. 
11

 Kotler dan Keller, Menejemen Pemasaran Edisis 13 Jilid 1 , ( Jakarta : Erlangga, 

2009),  h.166. 
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motivasi yang akan mengarah kan seseorang untuk melakukan apa yang 

mereka lakukan . Minat beli merupakan bagian dari komponen prilaku dalam 

sikap mengonsumsi. Minat digambarkan situasi seseorang sebelum 

melakukan tindakan yang dapat dijadikan dasar untuk memprediksi perilaku 

atau tindakan tersebut . Minat beli merupakan sesuatu yang berhubungan 

dengan rencana konsumen apakah ia akan membeli barang tersebut dan 

seberapa banyak. Minat beli konsumen adalah sebuah perilaku konsumen 

dimana konsumen mempunyai keinginan dalam membeli atau memilih suatu 

produk, berdasarkan pengalaman dalam memilih, menggunakan dan 

mengkonsumsi atau bahkan menginginkan suatu produk. Model perilaku 

konsumen yang dikemukakan Kotler menerangkan bahwa keputusan 

konsumen dalam pembelian selain dipengaruhi oleh karakteristik 

konsumen, Karakteristik konsumen tersebut dapat dipengaruhi oleh 

rangsangan perusahaan yang mencakup produk, harga, tempat dan 

promosi. Variabel-variabel diatas saling mempengaruhi proses keputusan 

pembelian sehingga menghasilkan keputusan pembelian yang didasarkan 

pada pilihan produk, pilihan merek, pilihan penyalur, waktu pembelian, 

jumlah pembelian. 

Sebagai seorang muslim dalam melakukan kegiatan sehari-harinya 

harus berdasarkan aturan-aturan agama yang telah ditentukan. Begitu pula 

dengan konsumsi harus berdasarkan Al-quran dan Sunnah. Konsumsi 

memilki urgensi yang sangat besar dalam perekonomian, karena tidak ada 

seorang manusia pun yang dapat melakukan kegiatan sehari-hari tanpa 
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konsumsi.
12

 Oleh karena itu, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan 

tuntutan konsumsi bagi manusia. Sebab mengabaikan konsumsi berarti 

mengabaikan mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegakan 

manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan. 

 Dalam melakukan kegiatan konsumsi, Islam telah mengaturnya secara 

baik. Konsumsi yang sesuai kebutuhan  atau konsumsi yang disebut hajat 

merupakan konsumsi yang betul-betul dibutuhkan untuk hidup secra wajar 

dan memerhatikan maslahatnya. Artinya konsumsi tersebut dilakukan karena 

barang atau jasa yang dkonsumsi mempunyai mashlahat dan dibutuhkan 

secara riil serta memerharikan normanya. Mempunyai mashlahat itu artinya 

bahwa barang atau jasa yang dkonsumsi memberikan manfaat untuk 

kehidupan dan berkah untuk hari akhirat. Sebagai orang muslim dalam 

melakukan konsumsi harus memerhatikan beberpa prinsip dianaranya yaitu 

dalam konsumsi tersebut harus memeratikan barang yang dkonsumsi harus 

bebas dari kotoran atau pun penyakit, demikian juga harus menyehatkan, 

bernilai gizi, dan memilki manfaat tidak mempunyai kemudhratan. 

Sebagaimana firman Allah. SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 195 : 

                          

        

Artinya : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan 

janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan 

berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

berbuat baik.”
13

 

                                                             
12

 Lukman Hakim, prinsip-prinsip ekonomi islam ( Surakarta: Erlangga, 2012), h. 16. 
13

 Departemen Agama, Al-quran dan terjemah, (Semarang:  Mekar Surabaya, 2002 ), 

h. 37. 
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Ayat diatas menjelaskan bahwa memerintahkan manusia untuk 

memebelanjakan hartanya dijalan Allah SWT. selain itu pada ayat diatas juga 

melarang manusia untuk menjerumuskan dirinya sendiri kedalam kebinasaan. 

Merokok merupakan tindakan merusak diri si pelakunya, bahkan tindakan 

bunuh diri. Para pakar kesehatan telah menetapkan adanya 3000 racun 

berbahaya, dan 200 diantaranya amat berbahaya.  

Dalam ayat lain Allah SWT. juga berfirman dalam Quran Surat Al-Isra’ 

ayat 27 : 

                           

Artinya : “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-

saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”
14

 

 

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa manusia dilarang melakukan 

pemborosan. Hobi merokok merupakan tindakan tabdzir (pemeborosan) dan 

penyia-nyiaan terhadap harta. Mereka tidak mendapatkan apa-apa dari rokok 

kecuali ketenangan sesaat, bahaya penyakit yang mengancam jiwa, dan 

terbuangnya uang secara sia-sia. Bahkan, Allah Ta’ala menyebut mereka 

sebagai saudara-suadara syaitan. 

Peningkatan konsumen rokok di Indonesia setiap tahunnya mengalami 

peningkatan. Banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi 

peningkatan pertumbuhan konsumen rokok tersebut salah satunya adalah 

meber penjelasan apa saja yang dapat ditimbulkan dari merokok. Namun, 

walaupun sudah banyak penjelasan tentang apa saja yang disebabkan dari 

                                                             
14

 Ibid.  h. 388. 
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merokok, konsumen rokok tidak terpengaruh terhadap hal tersebut. Hal yang 

terbaru yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan  ditanda tangani 

beberapa peraturan oleh pemerintah yaitu Peraturan pemerintah No. 109 

tahun 2012 yang mengatur tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung 

Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan yang terbaru 

adalah Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2013 

tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada 

Kemasan Produk Tembakau dengan mencantumkan gambar yang 

menyeramkan pada kemasan atau bungkus rokok. Jika dulu pada kemasan 

rokok hanya terdapat tulisan peringatan yang disebabkan dari merokok, 

namun semenjak di terbitkannya peraturan menteri kesehatan No. 28 Tahun 

2013 hal tersebut berubah. Salah satu pasal dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan tersebut adalah mengatur  para indsutri rokok yang ada di 

Indonesia maupun indsutri rokok yang mengimpor rokok di Indonesia wajib 

menaruh label peringtan dan tulisan peringatan salah satunya di kemasan 

rokok.  

Namun yang terjadi di Indonesia adalah semakin meningkatnya 

konsumen rokok seolah mereka mengabaikan apa saja yang disebabkan dari 

merokok. Menurut beberapa hasil penelitian yang menunjukan jumlah 

perokok di Indonesia menyatakan bahwa Indonesia meraih peringkat satu 

dunia untuk jumlah pria perokok di atas usia 15 tahun. Hal ini berdasarkan 

data terbaru dari The Tobacco Atlas 2015. Data tersebut menunjukkan, 
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sebanyak 66 persen pria di Indonesia merokok.
15

  Menurut Hasil Survey 

Ekonomi Dan Social Nasional konsumen rokok di Indonesia dari tahun 

ketahun semakin meningkat yang menyebabkan tingkat konsumsi rokok 

Indonesia meningkat.
16

  

Hasil Riset Kesehatan Dasar Nasional yang dilakukan oleh Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementrian Indonesia pada tahun 

2013 menyebutkan bahwa dari tahun 2007 perilaku merokok yang dilakukan 

masyarakat Indonesia tidak mengalami penurunan namun mengalami 

peningkatan dari 34,2% pada tahun 2007 dan mengalami penigkatan pada 

tahun 2013 sehingga menjadi 36,3%.  Rata rata perokok di Provinsi Lampung 

adalah 26.5%, perokok kadang–kadang 4,8%, mantan perokok 2,6%.
17

 

Berdasarkan Riskesdes Provinsi Lampung menyebutkan Perokok tertinggi 

menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Lampung berada di Kabupaten 

Tanggamus dengan jumlah perokok sebesar 53,10%.
18

 

 

 

 

 

                                                             
15

http://www.tobaccoatlas.org/ diakses pada tanggal 4 Desember 2016 Pukul 10.41 
16

 https://www.bps.go.id/KegiatanLain/view/id/133 diakses pada tanggal 20 Desember 

2016 Jam 13:32 
17

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan RI , Riskesdas 2013,  h.133 
 

18
 Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Prov. Lampung , Riskesdas 201 , 

h.101 
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Tabel 1.1 

Proporsi penduduk ≥ 15 tahun yang mengkonsumsi tembakau menurut 

kabupaten/kota Lampung 2013 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Riset Kesehatan Dasar Provinsi Lampung 2013 

 

Pesawaran merupakan kabupaten ke- sebelas yang ada di Provinsi 

Lampung terbentuk pada tahun 2007 berdasarkan Undang-undang No. 33 

tahun 2007. Kabupaten Pesawaran beribukota di Gedong Tataan, memiliki 

jarak 27 km dari Bandar Lampung (Ibukota Propinsi). Pada tahun 2015 

Pesawaran memiliki 11 kecamatan dan 144 desa.
19

 Menurut data yang 

dihasilkan dari Riset Kesehatan Dasar Provinsi Lampung pada tahun 2013 

menyebutkan bahwa proporsi penduduk yang merokok di kabupaten ini 

masih diatas 20%. Hal ini terbukti dengan fenomena yang terjadi di 

Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran menurut hasil pengamatan 

penulis, kegiatan merokok dikecamatan ini tidak dilakukan oleh orang-oang 

yang dewasa yang sudah mapan baik dari keuangan maupun usia . Namun, 

kegiatan merokok dikecamatan ini dilakukan oleh anak-anak yang masih 

duduk dibangku sekolah. Walupun sudah tertera secara jelas di kemasan 

                                                             
19 Badan Pusat Statistik, Statistik Kecamatan Waylima 2016, (CV. Jaya Wijaya: 2016), h. 

1. 
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rokok yang menjelaskan hal apa saja yang disebabkan dari merokok, baik 

berupa gambar maupun tulisan namun hal tersebut tidak mengurangi minat 

beli konsumen rokok di kecamatan ini. Hal yang memperihatinkan di 

kecamatan ini adalah sudah maraknya perokok-perokok usia dini. Di 

kecamatan Waylima terdapat banyak warung–warung yang menjual produk-

produk rokok, seperti rokok Hits Mild, Sampoerna Mild, Slick Mild, Clas 

Mild, Win Mild termasuk rokok One Mild dan beberapa produk rokok 

lainnya. Sepanjang jalan di Kecamatan Waylima  terdapat banyak iklan rokok 

yang di pasang baik berupa poster, baleho, spanduk dimana dalam frekuensi 

pemasangan iklan masyarakat harus sering melihat iklan tersebut. 

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

“Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi  Minat Beli Konsumen Rokok ( 

Study Kasus Masyarakat Muslim di Kecamatan Waylima Kabupaten 

Pesawaran)” 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

penulis ajukan sebagai berikut : 

1. Apa saja faktor yang memengaruhi minat beli konsumen rokok? 

2. Bagaimana Perilaku konsumen rokok menurut perspektif perilaku 

konsumen islam? 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat beli konsumen rokok . 

b. Untuk mengetahui pandangan islam terhadap perilaku 

konsumen rokok. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan acuan bagi 

pemerintah untuk mengoreksi dari suatu kebijakan . 

b. Penelitian ini sebagai pengembangan ilmu yang telah diperoleh 

selama kuliah dan hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kesempatan untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan lebih mendalam. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

informasi penelitian lebih lanjut, penelitian ini dapat menjadi 

tambahan pembendaharaan bacaan, menambah pengetahuan, 

dan referensi lain yang membutuhkan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Perilaku Konsumen 

7. Pengertian Perilaku Konsumen  

Semakin majunya perekonomian dan teknologi, berkembang pula 

strategi yang harus dijalankan perusahaan, khususnya dibidang pemasaran. 

Untuk itu perusahaan perlu memahami atau mempelajari perilaku 

konsumen dalam hubungannya dengan pembelian yang dilakukan oleh 

konsumen tersebut. Dalam menentukan jenis produk atau jasa, konsumen 

selalu mempertimbangkan tentang produk atau jasa apa yang dibutuhkan, 

hal ini dikenal dengan perilaku konsumen. Dalam teori ekonomi dijelaskan 

bahwa manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu berusaha 

memaksimalkan kepuasannya dan selalu bertindak rasional. Para 

konsumen akan berusaha memaksimalkan kepuasannya selama 

kemampuan finansialnya memungkinkan. Mereka memiliki pengetahuan 

tentang alternatif produk yang dapat memuaskan kebutuhan mereka.
20

 

Perilaku konsumen merupakan tindakan yang langsung terliabat dalam 

mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk atau jasa, 

termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusulinya.
21

 

                                                             
20 Bilson Simamora, Panduan Riset Perilaku Konsumen, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama,  2008),  h. 3-4. 
21Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 

2003), h. 2. 
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Perilaku Konsumen didefiniskan sebagai study tentang unit 

pembelian (Buying Units)  dan proses pertukaran yang melibatakan 

perolehan, konsumsi dan pembuangan barang, jasa, pengalaman serta ide-

ide.
22

 Namun pengertian lain yang dikemukan oleh Simamura perilaku 

konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat untuk mendapatkan, 

mengonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses 

keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini.
23

  

Dari beberapa pengertian yang penulis kemukakan diatas, dapat 

penulis simpulkan bahwa perilaku konsumen adalah suatu proses yang 

pengambilan keputusan atau suatu perilaku yang bertujuan untuk 

mendapatkan, mengonumsi, dan menghabiskan produk dan jasa. Perilaku 

konsumen dalam mengambil keputusan, mempertimbangkan barang dan 

jasa apa yang akan dibeli, dimana, kapan, bagaimana, berapa banyak 

barang tersebut dan mengapa mebeli produk tersebut. 

Ada beberapa hal penting yang dapat diungkapkan dari definisi 

perilakun konsumen adalah suatu proses yang terdiri dari beberapa tahap 

yaitu:  

a. Tahap perolehan ( acquisition) : mencari (searching)  dan 

membeli (purchasing). 

b. Tahap Konsumsi (consumption) : menggunakan ( using) dan 

mengevaluasi (evaluating). 

                                                             
22John C Mowen & Micheal Minor, Perilaku Konsumen , Jilid 1 Edisi 5  (Jakarta: 

Erlangga, 2002),  h. 7. 
23

 Bilson Simamura, Op.Cit.  h. 1. 
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c. Tahap tindakan pasca beli (disposition) : apa yang dilakukan oleh 

konsumen setelah produk itu digunakan atau dikonsumsi. 

8. Variable-variable dalam Perilaku Konsumen 

Ada tiga variable dalam perilaku konsumen, yaitu variable stimulus, 

variable Respons, dan variable antara. Hal ini  sesuai dengan pendapat 

David L. Loudon dan Albert J. Delta Bita (19840 dalam bukunya Anwar 

Prabu M yang mengemukakan bahwa “There Classes of variables are 

involved in understanding consumer behavior in any of these spesific 

situations: stimulus variables, respons varibales and intervening 

variables”
24

 

a. Variables stimulus 

Variabel stomulus merupakan variable yang berada diluar 

diri individu yang sangat berpengaruh dalam proses pembelian. 

Contohnya merek dan jenis barang, iklan, pramuniaga, penataan 

barang dan ruang toko. 

b. Variabel respons 

Variable respon merupakan hasil aktivitas individu sebagai 

reaksi dari variabel stimulus. Variabel respons sangat bergantung 

pada factor individu dan kekuatan stimulus. contohnya: keputusan 

pembelian barang, pemberian peniliaian terhadap barang dan 

perubahan sikap terhadap suatu produk. 

 

                                                             
24 Danang Sunyoto, Perilaku Konsumen Cetakan Pertama (Yogyakarta: CAPS, 2013), h. 

8. 
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c. Variabel intervening 

Variabel intervening adalah variabel antara stimulus dan 

respons. Variabel ini merupakan faktor internal individu, 

termasuk motif-motif membeli, sikap terhadap suatu peristiwa, 

dan resepsi terhadap suatu barang. Peranan variabel intervening 

adalah untuk memodifikasi respons. 

  

9. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukan konsumen 

dalam mencar, menukar, menggunakan, menilai, mengatur barang atau 

jasa yang dianggap mampu memuaskan kebutuhan mereka.
25

 Dalam  

memahami perilaku konsumen perlu dipahami siapa konsumen, sebab 

dalam suatu lingkungan berbeda akan  memiliki penelitian, kebutuhan, 

pendapatan, sikap, dan selera yang berbeda. 

Pengambilan keputusan didasari dengan berbagai hal baik dari dalam 

individu maupun dari luar individu konsumen yang mampu memberikan 

kepuasan yang tertinggi. Keputusan pembelian dari pembeli sangat 

dipengaruhi oleh faktor kebudayan, sosial, pribadi dan psikologi.
26

 Adapun 

aktor-faktornya sebagai berikut: 

 

 

                                                             
25 Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam Cetakan Pertama, 

(Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 235. 
26

 Nugroho J.  Setiadi, Op.Cit. h. 10-13. 
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a. Faktor Kebudayaan
27

 

Faktorr-faktor budaya memberikan pengaruh paling luas 

dan mendalam pada tingkag laku konsumen. Pemasar hatus 

mengetahui peran yang dimainkan oleh budaya, sub-budaya dan 

kelas sosial.  

1). Budaya. 

Budaya adalah karakteristik yang paling 

fundamental dari keinginan dan perilaku seseorang. 

Budaya mengacu pada gagasan, simbol-simbol yang 

memiliki makna untuk berkonsumsi, nilai, melakukan 

penafsirandan evaluasi sebagai anggota masyarakat. 

   2). Sub-budaya.  

Sub-budaya adalah budaya yang lebih kecil yang 

memberikan identifikasi dan sosialisasi anggotanya yang 

lebih spesifik. Sub-budaya mencakup : kebangsaan, 

kelompok, ras, agama, dan geografis. 

3). Kelas sosial  

merupakan bagian-bagian yang secara relative 

permanen dan tersusun dalam masyarakat yang anggota-

anggotanya memiliki nilai, kepentingan atau minat, dan 

                                                             
27

 Ibid. h. 11.  
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perilaku yang sama. Kelas sosial adalah : 

“Divisi/kelomok yang relatif homogeny dan tetap dalam 

suatu masyarakat yang tersusun secara hirarkis dan 

anggota-anggotanya memilki nilai, minat, dan perilaku 

yang mirip. 

Kelas sosial kadang-kadang berupa suatu sistem 

kasta dimana anggota dari kasta yang berbeda untuk 

peranan-peranan tertentu yang tidak dapat mengubah 

keanggotaan kasta mereka. Kelas sosial diukur sebagai 

kobinasi dari pekerjaan, penghasilan, pendidikan, 

kekayaan, dan variable lainnya.  

b. Faktor Sosial
28

 

Tingkah laku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor 

sosial seperti kelompok referensi, keluarga serta peran status 

sosial konsumen. 

1). Kelompok referensi. 

Yang dimaksud dengan kelompok referensi adalah 

kelompok-kelompok yang  memiliki pengaruh langsung 

atau pengaruh tidak langsung pada sikap dan perilaku 

seseorang. Referensi seseorang terdiri dari seluruh 

kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun 

tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. 

                                                             
28

 Ibid. h. 12 
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Beberapa diantaranya adalah seperti keluarga, teman dan 

tetangga.  

Kelompok referensi pada umunya dipengaruhi oleh 

tiga cara. Pertama kelompok referensi memperlihatkan 

perilaku dan gaya hidup baru. Kedua mereka 

mempengaruhi sikap dan jati diri seseoran karena orang 

terebut umumnya ingin menyesuaikan diri. Ketiga 

mereka menciptakan tekanan untuk menyesuaikan diri 

yang dapat mempengaruhi pilihan produk pada merek 

seseorang. 

         2).  Keluarga 

 merupakan peranan yang paling besar pada 

tingkah laku, sikap dan pendapat sesorang dalam 

berkomunikasi sehari-hari. Hal ini disebabkan keluarga 

adalah kelompok yang pertama kali membina sikap dasar 

seseorang, selain itu dalam pembelian suatu produk 

barang atau jasa, sangat dipengaruhi oleh adanya 

keluarga. Orientasi kelaurga menunjukan keterlibatan 

suami istri serta anggota keluarga lainnya dalam 

pengambilan keputusan. 

Ada dua jenis keluarga dalam kehidupan pembeli, 

yang pertama adalah: keluarga orientasi, yang 

merupakan orang tua seseorang. Dari orang tualah 
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memperoleh pandangan tentang agama, politik, ekonomi 

dan merasakan ambisi nilai pribadi nilai harga diri dan 

cinta. Keluarga prokreasi adalah pasangan hidup anak 

seseorang keluarga merupakan organisasi pembeli dan 

konsumen yang paling penting dalam suatu masyarakat 

yang telah diteliti secara intensif. 

3). Peran dan status 

 Seseorang umumnya berpartisipasi dalam 

kelompok selama hidupnya kelurga, klub. Organisasi. 

Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat 

didefiniskan dalam peran dan status. 

c. Faktor Pribadi 
29

 

Keputusan pembelian juga dipengaruhi karakteristik 

peribadi seperti umur dan tahap siklus hidup, pekerjaan, kondisi 

ekonomi, gaya hidup, keperibadian dan konsep diri. Sebagai 

karakteristik psikologis yang berbeda dari seseorang yang 

menyebabkan respon yang relatif  konsisten dan tetap terhadap 

lingkungannya. Keperibadian biasanya dijelaskan dengan ciri-ciri 

bawaan seperti kepercayaan diri, dominasi, otonomi, rasa hormat, 

keramahan atau suka bergaul, defensive dan kemampaun 

beradaptasi. 

                                                             
29

 Ibid. h. 13. 
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Perilaku seseorang dalam membeli sesuatu juga dipengaruhi 

oleh faktor-faktor keperibadian dari konsumen yang 

bersangkutan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah : 

1) Umur dan tahap siklus hidup  

Umur dan tahap siklus hidup adalah tahap-tahap 

yang akan dilalui manusia dari mulai dari kanak-kanak, 

dewasa, hingga tua. Konsumsi seseorang juga dibentuk 

oleh tahapan siklus hidup keluarga. Orang-orang 

dewasa biasanya mengalami perubahan atau 

transformasi tertentu pada saat mereka menjalani 

hidupnya. 

2) Pekerjaan  

Pekerjaan seseorang juga akan memengaruhi 

penghasilan orang tersebut dan akan berdamapak pada 

konsumsinya, sehingga perusahaan akan melakukan  

spesialisasi dalam menawarkan produknya. Para 

pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok-

kelompok pekerja yang memiliki minat diatas rata-rata 

terhadap produk dan jasa tertentu. 

3) Kondisi ekonomi 

 Yang dimaksud dengan keadaan ekonomi 

seseorang adalah terdiri dari pendapatan yang 

dibelanjakan (tingkatnya, stabilitasnya, dan polanya), 
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tabungan dan hartanya termasuk persentase yang 

mudah dijadikan uang, kemampuan untuk meminjam 

dan sikap terhadap mengeluarkan lawan menabung. 

Pemeblian atas suatu barang dan jasa tidak akan 

lepas dari kondisi ekonominya. Dimana dengan kondisi 

ekonomi yang memadai seseorang dapat menunjukan 

kemampuan dalam mengonsumsi barang dan jasa.  

Menurut hukum Engel atau menyatakan bahwa bila 

pendapatan tumbuh diatas suatu batas minimum 

tertentu, pengeluaran untuk makanan sebagai 

presentase terhadap pendapatan total menurun, 

walaupun jumlah pengeluaran absolut untuk makanan 

tetap atau meningkat.
30

 

4) Gaya hidup  

Gaya hidup adalah pola kehidupan seseorang 

didunia yang tercermin dalam kegiatan, minat dan 

pendapat seseorang. Gaya hidup menunjukan sesuatu 

yang lebih berkelas sosial gaya hidup juga melukiskan 

keseluruhan orang yang berintegrasi dengan 

lingkungannya. 

 

                                                             
30 Jajat Kristianto, Manajemen Pemasaran Internasional Sebuah Pendektan Strategi, 

(Jakarta : Erlangga, 2010), h. 33. 
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5) Konsep diri 

Konsep diri adalah cara pandang seseorang 

terhadap dirinya sendiri. Pengetahuan konsep diri ini 

bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara 

konsep diri konsumen dengan image merk, image 

penjualan ataupun tujuan periklanan. Dengan demikian 

tujuan mempergunakan teori konsep diri dalam 

kaitannya perilaku konsumen adalah membandingkan 

antara deskripsi konsep diri yang dibuat dengan 

keterkaitan akibat adanaya periklanan dan merek. 

d. Faktor Psikologis
31

  

Faktor keempat yang memengaruhi perilaku konsumen 

adalah psikologis. Faktor psikologis adalah salah satu faktor yang 

berasal dari dalam diri konsumen . 

1). Motivasi. 

 Beberapa kebtuhan bersifat biogenic, kebutuhan 

ini timbul dari suatu keadaan fisiologis tertentu sepeti 

rasa lapar, haus, resah tidak nyaman. Adapun 

kebutuhan yang timbul dari keadaan fisiologis tertentu, 

seperti kebutuhan untuk diakui, kebutuhan harga diri 

atau kebutuhan diterima. 

 

                                                             
31

 Ibid, h.14 
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       2). Persepsi  

Persespsi didefinisikan sebagai proses dimana 

seseorang memilih, mengorganisasikan, mengartikan 

masukan informasi untuk menciptakan suau gambaran 

yang berarti dari dunia. 

3). Proses belajar .  

Proses belajar menjelaskan perubahan dalam 

perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. 

Perubahan perilaku tersebut bersifat tetap dan fleksibel. 

Hasil belajar akan memberikan tanggapan tertentu 

perilaku yang dipelajari bukan hanya perilaku yang 

tampak akan tetapi emosi, sikap, kepribadian yang 

sifatnya tidak tampak pun dipelajari. 

4). Kepercayaan dan sikap 

Kepercayaan adalah suatau gagasan deskriftif yang 

dimiliki seseorang terhadap sesuatu. Kepercayaan ini 

merupakan citra produk dan merek. Sedangkan sikap 

menggambarkan penilaian kognitif yang baik maupun 

tidak baik, perasaan emosional dan kecenderungan 

berbuat yang bertahan selama waktu tertentu terhadap 

beberapa objek atau gagasan. 
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10. Proses Keputusan Pembelian  

Pengambilan keputusan oleh konsumen dilakukan secara bertahap, 

yang mana dapat dipengaruhi oleh sikap dan keinginan dari masing-

masing individu terhadap keputusan pembelian tersebut. Oleh karena itu, 

sikap dan keinginan merupakan hal yang penting dalam pengambilan 

keputusan pembelian.  

Dalam pengambilan keputusan, konsumen pada umumnya memilki 

beberapa taha dalam proses pengambilan keputusan dalam membeli suatu 

produk,yaitu:
32

 

a. Pengenalan kebutuhan  

Proses pembelian dimulai dengan pengenalan kebutuhan. 

Pembeli menyadari suatu masalah atau kebutuhan. Kebutuhan 

dapat dipicu oleh rangsangan internal ketika salah satu kebutuhan  

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

tinggi sehingga menjadi dorongan. Kebutuhan juga bisa dipicu 

oleh rangsangan eksternal. Pada tahap ini pemasar harus meneliti 

konsumen untuk menentukan jenis kebutuhan atau masalah yang 

timbul, apa yang menyebabkannya dan bagaiman masalah itu bisa 

mengarahan komsumen pada produk tertentu.
33

 

b. Penacrian Infomasi  

                                                             
32 Pandji Anoraga, Pengantar Bisnis Pengelola Dalam Era-globalisasi, (Jakarta: Rineka 

Cipta,  2011 ), h. 228. 
33

 Ibid.  h. 180. 
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Meliputi pencarian sumber-sumber informasi oleh 

konsumen. Proses informasi dilakukan secara efektif, konsumen 

memilih informasi  yang paling relevan dan bagi benefit yang 

dicari dan sesuai dengan keyakinan dan sikap mereka. Memproses 

informasi meliputi aktifitas mencari, memerhatikan, memahami, 

menyimpan dalam ingatan dan mencari tambahan informasi. 

c. Evaluasi produk/merk 

Konsuemn akan mengevaluasi karakteristik dari berbagai 

produk/merek dan memilih produk/merek yang mungkin paling 

memenuhi benefit yang diinginkannya. 

d. Pembelian  

Dalam pembelian, ada beberapa aktifitas lain diperlukan, 

seperti pemilihan toko, penentuan kapan akan membeli, dan 

kemungkinan finansialnya, setelah ia menentuka tempat dan aktu 

dan didukung daya beli maka kegiatan pembelian dilakukan. 

e. Evaluasi Pasca Pembelian 

Jika kinerja produk sesuai dengan harapan konsumen, 

dengan sendirinya konsumen akan puas dan akan mengulangi 

kembali membeli produk tersebut sehingga penjualan akan 

bertambah. Sebaliknya, jika tidak kemungkinan pembelian 

kembali akan berkurang dikarenakan konsumen kurang merasa 

puas terhadap produk tersebut. 
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11. Model Perilaku Konsumen  

Model perilaku konsumen yang dikimukakan oleh Kotler 

menerangkan bahwa keputusan konsumen dalam pembelian selain 

dipengaruhi oleh karakteristik konsumen, dapat juga dipengaruhi oleh 

rangsangan perusahaan yang mencakup produk, harga, tempat, dan 

promosi. Variable-variable tersebut saling memengaruhi proses keputusan 

pembelian sehingga menghasilkan keputusan pembelian yang didasarkan 

pada pilihan produk, pilihan merk, pilihan penyalur, waktu pembelian, dan 

jumlah pembelian. 

Gambar 2.1.  

Model Perilaku Konsumen Kotler dan Philip 
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menghasilkan tanggapan-tanggapan tertentu. Stimuli pemasaran terdiri 

dari produk, harga, distribusi dan promosi. Adapun stimuli lainnya yaitu 

lingkungan konsumen yang tersiri dari ekonomi, teknologi, politik dan 

budaya. Semua akan masuk kekotak hitam pembeli dimana didalam kotak 

tersebut terdiri dari ciri/karakteristik pembeli dan proses keputusan yang 

mempengaruhi pembeli akan menghasilkan suatu keputusan pembelian
34

 

12. Perilaku Konsumen dalam Islam  

Islam melihat aktivitas ekonomi adalah salah satu utnuk 

menciptakan mashlahah  menuju falah. Dalam berkonsumsi pun tidak 

terlepas dari persefketif tersebut. Motif berkonsumsi dalam islam pada 

dasarnya adalah mashlahah. Meskipun cara alami motif dan tujuan 

berkonsumsi dari seorang individu adalah untuk mempertahankan 

individunya. 

Teori konsumsi lahir karena adanya teori permintaan akan barang 

dan jasa timbul karena adanya keinginan dan kebutuhan oleh konsumen . 

Dalam ekonomi konvensional motor penggerak kegatan konsumsi adalah 

adanya keinginan. 

Dalam Islam keinginan identik dengan sesuatu yang bersumber 

nafsu. Sedangkan nafsu manusia mempunyai dua kecenderungan yang 

baik dan kecenderungan yang tidak baik. Oleh karena itu teori permintaan 

                                                             
34Nembah. F,  Hatimbul Ginting,  Manajemen Pemasaran, (Bandung: Yrama Widya, 

2011),  h. 34. 
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yang terbentuk dari konsumsi dalam Ekonomi Islam didasari adanya 

kebutuhan bukan keinginan.
35

 

Adapun yang menjadi arahan sekaligus aturan yang menajdi prinsip 

dasar berkonsumi ada beberapa yang harus digunakan oleh konsumen 

muslim. Yang pertama dalam membelanjakan hartanya tidak harus semua 

hal dianggap butuh oleh seorang muslim. Jadi dalam berkonsumsi seorang 

muslim harus selektif yang menggunakan harta secara wajar dan 

berimbang. Sesuai firman Allah Swt., dalam QS. Al-Isra’ ayat 27 : 

                                 

Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara 

syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.
36

 

 

Aturan yang kedua yang menjadi pedoman dalam berkonsumsi 

seorang muslim adalah seimbangnya pemasukan dan pengeluaran. Seorang 

muslim seharusnya mampu menyeimbangkan antara pengeluaran dan 

pemasukan. Diharpakan konsumen muslim dapat memilih barang yang 

sesuai dengan kebutuhannya. Allah Swt., berfirman dalam Qs. Al-Furqon 

ayat 67 : 

 

 

                                                             
35 Sumar’in, Ekonomi Islam Sebuah Pendektan Ekonomi Mikro Persefektif Islam 

(ogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.93 
36 Departemen Agama, Al-quran dan terjemahnya, (Semarang  :  Mekar Surabaya, 2002 ), 

h.388.  
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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.
37

  

 

Yang selanjutnya adalah perilaku konsumen muslim dilarang 

bermewah-mewahan. Yang dimaksud dengan bermewah-mewahan disini 

adalah tenggelam dalam kenikmatan hidup. Berlenih-lebihan dengan 

berbagai sarana yang serba menyenangkan untuk hal yang tidak 

bermanfaat dan sia-sia. Allah Swt., berfirman dalam Qs. Al-Waqiah ayat 

41-46 : 

                              

                             

         

 

Artinya : 41. Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? 42. Dalam 

(siksaan) angin yang Amat panas, dan air panas yang mendidih, 43. Dan 

dalam naungan asap yang hitam. 44. Tidak sejuk dan tidak 

menyenangkan. 45. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewahan. 

46. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar.
38

 
 

Teori konsumen yang islami dibangun atas dasar syari’ah islam, 

yang ternyata memilki perbedaan mendasar dengan teori konvensioal. 

Perbedaan ini menyangkut nilai dasar yang menjadi fondasi teori, motif 

dan tujuan konsumsi, hingga tehnik pilihan dan alokasi anggaran untuk 

berkonsumsi. 

                                                             
37 Ibid. h.511. 
38

 Ibid. h. 781 
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B. Minat Beli Konsumen 

1. Pengertian Minat Beli Konsumen  

Minat adalah salah satu asepk psikologis yang mempunyai pengaruh 

cukup besar terhadap sikap keputusan yang akan, dilakukan dan minat 

juga merupakan sumber motivasi yang akan mengarahkan seseorang 

dalam melakukan apa yang hendak mereka lakukan. Menurut Assael minat 

adalah suatu kecenderungn untuk melakukan tindakan tehadap obyek.
39

 

Minat konsumen merupakan perilaku konsumen yang menunjukan sejauh 

mana komitmennya untuk melakukan tindakan pembelian atau kegiatan 

penggunaan suatu barang atau jasa.  Minat beli merupakan bagian 

terepenting dari seseroang dalam pengambilan keputusan pembelian.  

Menurut Brigne, Ekince, Alampay, dan Rosen menjelaskan 

kecenderungan seseorang menunjukan minat terhadap suatu produk barang 

atau jasa dapat dilihat berdasarkan ciri-ciri :
40

 

a. Kemauan untuk mencari informasi terhadap suatu produk atau jasa 

konsumen yang memiliki minat, memiliki suatu kecenderungan 

untuk menacri informasi lebih detail tentang pRoduk atau jasa 

tersebut,  dengan tujuan untuk mengetahui secara pasti bagaimana 

spesifikasi produk barang atau jasa yang digunakan, sebelum 

menggunakan produk atau jasa tersebut. 

                                                             
39  Ikhwan Susisla dan Fatchurrahman, Service Value: Sebuah Variable Pemediasi 

Pengaruh kualitas Pelayanan terhadap minat beli, Emperika, Vol.17, No. 1 Juni 2014 
40  Suyanto, Sugiono, dan  Sugiarti, Analisis Faktor-faktor Pembentukan Persepi Kualitas 

Layanan untuk menciptakan Kepuasan dan Loyalitas, Jurnal Bisnis Strategi, Undip, Vol. 9, Juli 

2002. 
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b. Kesediaan untuk membayar barang atau jasa konsumen yang 

memiliki minat terhadap suatu produk atau jasa dapat dilihat dari 

bentuk pengorbanan yang dilakukan terhadap suatu barang atau 

jasa, konsumen yang cenderung memiliki minat lebih terhadap 

suatu barang atau ajasa akan bersedia utuk membayar barang atau 

jasa tersebut dengan tujuan konsumen yang berminat tersebut 

dapat menggunakan barang atau jasa tersebut. 

c. Menceritakan hal yang positif, konsumen yang memiliki minat 

besar terhadap suatu produk atau jasa, jika ditanya konsumen lain, 

maka secara otomatis konsumen tersebut akan menceritakan hal 

yang positif terhadap konsumen lain, karena konsumen yang 

memilki suatu minat secara eksplisit memilki suatu keinginan dan 

kepercayaan terhadap suatu barang atau jasa yang digunakan.  

d. Kecenderungan untuk merekommendasikan konsumen yang 

memilki minat yang besar terhadap suatu barang , selain akan 

menceritakan hal yang positif, konsumen tersebut juga akan 

merekomendasikan kepada orang lain untuk juga menggunakan 

barang atau jasa tersebut, karena seorang yang memiliki minat 

yang besar terhadap suatu barang akan cenderung memilki 

pemikiran yang positif terhadap barang atau jasa tersebut, 

sehingga jika ditanay konsumen lain, maka konsumen tersebut 

akan cenderung merekomendasikan kepada konsumen lain. 
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2. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat Beli 

Super dan Crites (Lidyawatie, 1998) menjelaskan bahwa ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi minat, yaitu:
41

 

a. Perbedaan pekerjaan, artinya dengan adanya perbedaan pekerjaan 

dapat diperkirakan minat terhadap tingkat pekerjaan yang ingin 

dicapainya, aktivitas yang dilakukan, penggunaan waktu 

senggangnya, dan lain-lain 

b. Perbedaan sosial ekonomi, artinya seseorang yang mempunyai 

sosial ekonomi tinggi akan lebih mudah mencapai apa yang 

diinginkannya dari pada yang mempunyai sosial ekonomi rendah. 

c. Perbedaan hobi atau kegemaran, artinya bagaimana seseorang 

menggunakan waktu senggangnya. 

d.  Perbedaan jenis kelamin, artinya minat wanita akan berbeda 

dengan minat pria, misalnya dalam pola belanja. 

e.  Perbedaan usia, artinya usia anak-anak, remaja, dewasa dan 

orangtua akan berbeda minatnya terhadap suatu barang, aktivitas 

benda dan seseorang. 

 Menurut Ferdinand (2006), minat beli dapat diidentifikasi 

melalui indikator-indikator sebagai berikut:
42

 

    a. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk 

membeli produk. 

                                                             
41 Catur Nugroho, Pengaruh Gambar Peringatan Dan Kesehatan Dan Resiko Yang 

Dipersepsikan Terhadap Minat Beli Konsumen ( Study Kasus Pada Rokok Sampoerna Mild Kota  

Yogyakarta ), Skripsi, Yogyakarta, ( Universitas Jogjakarta : Fakultas Ekonomi , 2013 ),  h. 37. 
42
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    b. Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk 

mereferensikan produk kepada orang lain. 

    c. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku 

Seseorang yang memiliki prefrensi utama pada produk tersebut. 

Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan 

produk prefrensinya. 

       d. Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku 

seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang 

diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat 

positif dari produk tersebut. 

C. Konsumsi dalam Islam  

1. Teori Konsumsi Islam 

Ekonomi islam merupakan ilmu yang memperlajari usaha manusia 

untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah 

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

konsumsi secara umum diartikan sebagai penggunaan barang dan jasa 

yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia.
43

 Jadi dapat 

disimpulkan konsumsi adalah suatu kegiatan ekonomi dalam penggunaan 

barang dan jasa untuk digunakan dan memenuhi kebutuhan hidup dengan 

cara mengalokasikan dan mengelola sumber daya yang ada, dengan 

berdasrkan pada prinsip Al-quran dan Sunnah. 

                                                             
43 Suherman Risid, Pengantar Teori Ekonomi, ( pendektan Kepada Teori Ekonomi Mikro 

dan Makro, Edisi Revisi ), (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada), h. 162. 
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Pada dasarnya konsumsi dibangun atas dua hal yaitu kebutuhan dan 

keinginan. Islam menolak perilaku manusia untuk selalu memenuhi 

keinginannya, karena pada dasarnya manusia memiliki kecnderungan 

terhadpa keinginan yang baik dan buruk. Keinginan manusia didorong 

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

menjadi penggerak seluruh perilaku perilaku manusia. Kualitas hawa nafsu 

seseorang berbeda-beda maka kapasitas keinginannya pun berbeda-beda. 

Dalam Islam manusia harus mampu mengendalikan dan mengarahkan 

keinginannya sehingga dapat membawa manfaat bagi dunia dan akhirat. 

Islam sangat menganjurkan pemenuhan kebutuhan hidup secara 

proposional. Dalam pandangan islam kegiatan ekonomi merupakan 

tuntutan kehidupan, disamping merupakan  anjuran yang memilki dimensi 

ibadah. Aktivitas ekonomi dalam pandangan islam betujuan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup secara proposional, memenuhi kebutuhan 

keluarga, berinvestasi dan mampu berinfestasi yang berdimensi ukhrawi. 

Konsumsi atau pemanfaatan suatu barang merupakan hal penting 

dalam pengolahan kekayaan. Pemanfaatn adalah akhir dari keseluruhan 

proses produksi. Penggunaaan harta harus diarahkan pada pilihan yang 

baik dan tepat agar kekayaan dapat dimanfaatkan pada jalan sebaik 

mungkin. Konsumen muslim tidak hanya menekankan aspek duniawi 

semata. Kemanfaatan konsumsi di dunia harus bernilai ibadah untuk bekal 

di akhirat. Konsumen muslim selalu dapat menyeimbangkan kehidupan 

dunia dan akhirat dalam mencapai ridha Allah SWT., karna semua yang 
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dihasilkan kemudian dikonsumsi ditujukan untuk kemaslahatan yang lebih 

besar (al-mashlahat al-ummat)
44

 

Dalam islam, Pada hakikatnya konsumsi adalah suatu pengertian 

yang positif. Larangan-larangan dan perintah-perintah mengenai makanan 

dan minuman harus dilihat sebagai bagian usaha untuk meningkat perilaku 

konsumen. Dengan mengurangi pemborosan yang tidak perlu, Islam 

menekankan perilaku mengutamakan kepentingan orang lain.
45

 

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

                               

       

Artinya :”Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 

yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 

syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 

bagimu.”
46

 

  

Dari ayat diatas dapat disimpukan bahwa pada prinsipnya islam 

memberikan keleluasaan dalam arti mempersilahkan manusia untuk 

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

Hanya saja, demi kebaikan manusia itu sendiri, Al-quran meberikan 

catatan bahwa yang boleh dikonsumsi hanyalah yang halal lagi baik. 

Sedangkan barang-barang ekonomi terutama makanan dan minuman yang 

mengandung keburukan dilarang dikonsumsi. Tuntunan untuk 

                                                             
44 Eko Suprayitno, Ekonomi Mikro Persefektif Islam, (  Malang : Pers , 2008), h.109-110 
45 Muhammad Abdul Manan ,  Ekonomi Islam : Teori dan praktek ( Dasar-dasar 

Ekonomi Islam ) , h. 101.     
46

 Departemen Agama, Op.Cit.  h. 32. 



55 
 

mengonsumsi barang yang baik itu diarahkan kepada semua manusia tanpa 

membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial, suku, bangsa, dan negara.
47

 

2. Dasar Hukum Konsumsi dalam Islam  

Islam  memandang bahwa bumi beserta isinya merupakan amanah 

Allah SWT kepada khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi 

kesejahtraan bersama. Salah satu pemanfaatan yang telah diberikan kepada 

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

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

memakai dasar yang benar agar mendapatkan dari Allah sang pencipta. 

Dasar yang benar itu merupkan sumber hukum yang telah ditetapkan dan 

harus diikuti oleh penganut islam.
48

 Diantara dasar hukum dalam konsumsi 

adalah seperti dalam Al-quraan Al-Isra ayat 27: 

                                 

Artinya: “ Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-

saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”
49

 

Al-quran Surat Al-Araf ayat 31 : 

                         

             

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

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

                                                             
47 M. Amin Suma, Tafsir Ayat Ekonomi, ( Jakarta : Amzah, 2013), h. 112. 
48 Muhammah, Ekonomi Mikro dalam Persefektif Islam (Yogyakarta: BPFE, 2005), 

h.162. 
49

 Departemen Agama, Op.Cit.  h.388. 
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lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-

lebihan.”
50

 

Berdasarkan kedua ayat diatas ditegaskan bahwa sesungguhnya 

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

boros terhadap harta yang dimiliki, karena Allah tidak menyukai orang 

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

lebih besar pengeluarannya dibandingkan dengan pendapatannya. 

3. Tujuan Konsumsi dalam Islam 

Adapu  tujuan konsumsi yang terdapat menurut Nuryanto disebutkan 

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

konsumsi untuk kemashlahatan diri sendiri dan keluarga; kemashlahatan di 

masa mendatang dengan menbaung dan kemashlatan sosial.
51

 

a. Konsumsi Untuk Diri Sendiri dan Keluarga
52

 

Tidak dibenarkan konsumsi yang dilakukan oleh seorang 

berakibat pada penyengsaraan diri sendiri dan keluarga karena 

kekikirannya. Allah swt. melarang pula perbuatan kikir 

sebagaimana Allah Swt. telah melarang perbuatan pemborosan 

dan berlebih-lebihan. Sebagaimana dalam firman Allah swt. 

dalam Al-quran At-Thalaq ayat 7: 

                                                             
50

 Ibid. h. 207. 
51 Dewan Pengurus Nasional Fordebi& ADESY, Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep 

dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016 ),  h.321. 
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Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah 

menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya 

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 

kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang 

melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak 

akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”
53

 

 

b. Konsumsi untuk Tabungan
54

  

Manusia harus menyiapakan masa depannya, karena masa 

depan merupakan masa yang tidak diketahui keadaanya. Dalam 

ekonomi penyiapan masa depan dapat dilakukan dengan melalui 

tabungan. Seperti Firman Allah Swt. dalam Al-quran Surat Yusuf 

ayat 47-48: 

                      

                          

                

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

(lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai 

hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu 

makan. 48. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang 

Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk 

menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) 

yang kamu simpan.”
55

 

 

                                                             
53 Departemen Agama, Op.Cit. h.817. 
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 Dewan Pengurus Nasional Fordebi& ADESY, Op.Cit. h. 321-322. 
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c. Konsumsi sebagaia tanggung jawab sosial
56

 

Menurut ajaran Islam, konsumsi yang ditujukan sebagai 

tanggung jawab sosial ialah kewajiban mengeluarkan  zakat. Hal 

ini dilakukan untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan 

ekonomi. Islam sangat melarang penumpukan harta, yang akan 

berakibat terhentinya arus peredaran harta, merintangi efisiensi 

usaha, dan pertukaran komoditas produksi dalam perekonomian. 

Dalam surat Al- Hasyr ayat 7 Allah Swt. menegaskan bahwa harta 

itu harus bisa diputar dan dirasakan oleh semua lapisan 

masyarakat.  

                              

                          

                          

         

Artinya :’Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah 

kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk 

kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, 

anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang 

dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara 

orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul 

kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, 

Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”
57
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4. Prinsip- Prinsip Konsumsi Seorang Muslim 

Konsumsi merupakan bagian yang sangat penting untuk dipahami 

dalam ekonomi islam. Artinya, pembahasan mengenai konsumsi adalah 

primer. Menurut Lukman Hakim, seorang muslim dalam berkonsumsi 

didasarkan atas beberapa pertimbangan dan prinsip, yaitu sebagai berikut :  

a. Prinsip Syariah 

1) Memperhatikan tujuan konsumsi  

Perilaku konsumsi dari segi tujuan tidak hanya mencapai 

kepuasan dari konsumsi barang, melainkan berfungsi ibadah 

dalam rangka mendapat ridha Allah SWT. Seperti dalam 

firman Allah SWT dalam Surat Al-An’am ayat 162 :  

                      

Artinya : “Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, 

ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, 

Tuhan semesta alam.”
58

 

2)  Memperhatikan kaidah ilmiah 

Dalam berkonsumsi, seorang muslim harus memperhatikan 

prinsip kebersihan. Prinsip kebersihan mengandung arti barang 

yang dikonsumsi harus bebas dari kotoran maupun penyakit, 

demikian juga harus menyehatkan, bernilai gizi, dan bernilai 

manfaat tidak mempunyai kemudharatan. Seperti dalam firman 

Allah SWT. Dalam surah Al-baqarah ayat 172 : 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di 

antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu 

dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-

Nya kamu menyembah.”
59

   

3) Memperhatikan bentuk konsumsi 

Dari konsep ini, fungsi konsumsi muslim berbeda dengan 

prinsip konvensional yang bertujuan kepuasan maksimum 

(maximum utility), terlepas ada keridhaan Allah atau tidak, 

karena pada hakekatnya teori konvensional tidak mengenal 

Tuhan. Dari segi bentuk konsumsi, seorang muslim harus 

memperhatikan apapun yang dikonsumsinya. Seorang muslim 

dalam berkonsumsi mempunyai larangan apa yang tidak boleh 

dikonsumsi seperti misalnya dilarang mengonsumsi daging 

babi, bangkai, darah, minuman keras (khamr), candu/narkotik, 

dan berjudi sebagaimana dalam firman Allah SWT. dalam 

Surat Al-baqarah ayat 173 : 

                             

                         

    

Artinya : “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu 

bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika 

disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa 

dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak 

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka 

                                                             
59
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tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.” 
60

 

 

4) Prinsip Kuantitas 

a) Sederhana, tidak bermewah-mewahan. 

Sesungguhnya kauntitas konsumsi yang terpuji dalam 

kondisi yang wajar adalah sederhana. Maksudnya, berada 

diantara boros dan pelit. Prinsip sederhana maksudnya 

dalam berkonsumsi hendaknya menghindari sikap 

berlebihan (ishraf), karena sikap ini sangat dibenci Allah 

SWT, demekian juga sifat mubazir. Sifat mubazir 

merupakan sikap yang dibenci oleh Allah. SWT seperti 

dalam firmannya dalam Surat Al-Isra’ ayat 27 : 

                         

Artinya : “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah 

saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat 

ingkar kepada Tuhannya.” 
61

 

 

b) Kesesuaian antara pemasukan dengan konsumsi 

Kesesuaian antara pemasukan dan konsumsi adalah hal 

yang sesuai dengan fitrah manusia dan realita. Karena itu, 

salah satu aksiomatik ekonomi adalah bahwa pemasukan 

merupakan salah satu faktor yang memengaruhi 

permintaan konsumen individu. Dimana permintaan 

menjadi bertambah jika pemasukan bertabambah, dan 
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permintaan menjadi berkurang jika pemasukan menurun. 

Sesungguhnya kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan 

tersebut memiliki dalil-dalil yang jelas dalam 

perekonomian islam, diantaranya firman Allah SWT. 

dalam surat At-Thalaq ayat 7: 

                        

                         

    

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah 

menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan 

rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang 

diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban 

kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah 

berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan 

kelapangan sesudah kesempitan.” 
62

 

5) Prinsip Prioritas 

Dalam islam urutan prioritas dalam konsumsi alokasi harta 

menurut syariat islam, antara lain: 

a) Untuk nafkah diri, istri, anak dan saudara  

i. Nafkah diri, manusia diwajibkan untuk 

memenuhi kebutuhan diri dan 

mendahulukannya atas pemenuhan 

kebutuhan orang lain. 

ii. Nafkah istri, nafkah harus dipenuhi oleh 

suaminya karena ikatan dirinya kepada 

suaminya. Status itri telah menyebabkan ia 
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telah diserahkan kepada suaminya, 

konsekuensinya suamilah yang 

menanggung keperluannya. Semula 

sebelum terikat dalam satu pernikahan 

nafkah tersbut ditanggung oleh orang 

tuanya.  

iii. Nafkah kerabat, sebab wajibnya nafkah 

tersebut adalah adanya keharaman untuk 

memutuskan silaturahmi.  

iv. Nafkah bagi pihak yang membantu istri. 

Dalam mengerjakan pekerjaan rumah, 

ketika ada orang yang membantu istri maka 

nafkahnya menjadi tanggung jawab suami 

dari istri tersebut. Besarnya nafkah 

tergantung situasi dan kondisi atau 

kesepakatan, karena merupakan upah atau 

gaji. 

v. Nafkah untuk budak. Dalam masa 

perbudakan, pemilik budak diharuskan 

untuk memberikan nafkah kepada budak 

yang dimilikinya. Seperti dalam firman 

Allah SWT. dalam Surat An-Nisaa ayat 36 : 
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Artinya : “Sembahlah Allah dan janganlah 

kamu mempersekutukan-Nya dengan 

sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada 

dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-

anak yatim, orang-orang miskin, tetangga 

yang dekat dan tetangga yang jauh, dan 

teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba 

sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang sombong dan 

membangga-banggakan diri,” 
63

 

 

i. Pemenuhan kebutuhan pada binatang 

peliharaannya. 

b) Untuk memperjuangkan agama Allah 

Diantara karunia Allah yang diberikan kepada hamba 

mukmin-Nya adalah karunia berupa harta dan adanya 

semangat untuk membelanjakan harta itu dijalan yang 

dibenarkan oleh syari’at. Diantara  jalan yang 

dibenarkan oleh syari’at adalah mebelanjakan harta 

dijalan Allah. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam 

Surat At-Taubah ayat 111 : 
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Artinya : “Sesungguhnya Allah telah membeli dari 

orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan 

memberikan surga untuk mereka. mereka berperang 

pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau 

terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari 

Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan 

siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) 

daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli 

yang telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan 

yang besar.” 
64

 

 

6) Prinsip Moralitas 

Perilaku konsumsi seorang muslim dalam berkonsumsi 

juga memerhatikan nilai prinsip moralitas, dimana 

mengandung arti ketika berkonsumsi terhadap suatu barang, 

maka dalam rangka menjaga martabat manusia yang mulia, 

berbeda dengan makhluk Allah lainnya. Sehingga dalam 

berkonsumsi harus menjaga adab dan etika yang disunnahkan 

oleh Nabi Muhammad SAW.
65

 

Islam sangat menganjurkan pemenuhan kebutuhan hidup secara 

sederhana. Dalam pandangan Islam kegiatan ekonomi merupakan tuntutan 

kehidupan, disamping merupakan anjuran yang memilki dimensi ibadah.  

                                                             
64 Ibid. h. 274. 
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Syariah islam menginginkan manusia emncapai dan memelihara 

kesejahtraannya. Imam Shatibi menggunakan istilah maslahah yang 

merupakan tujuan hukum Syara’ yang paling utama. Menurut Imam 

Shatibi maslahah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang 

mendukung elemen-elemen  dan tujuan dasar dari kehidupan manusia 

dibumi ini.
66

 

Islam mengajarkan kepada kita agar pengeluaran muslim lebih 

mengutamakan kebutuhan pokok sehingga sesuai dengan tujuan syariat.  

5. Preferensi Konsumsi Yang Islami 

Dalam perspektif Islam antara benda satu dengan benda lainnya yang 

dapat dipilih untuk dikonsumsi bukan merupakan subtitusi yang sempurna. 

Terdapat benda ekonomi yang lebih berharga dan bernilai sehingga akan 

diutamakan atau dibandingkan pilihan konsumsi lainnya. Dalam 

pemenuhanya berdasarkan tingkat kemaslahatan yang dibutuhkan untuk 

menunjang kehidupan yang Islami. Dengan demikian preferensi konsumsi 

dan pemenuhannya akan memiliki pola sebagai berikut:
67

 

a. Mengutamakan akhirat dari pada dunia 

Pada tataran paling dasar, seorang muslim akan dihadapkan 

kepada pilihan di antara mengkonsumsi benda ekonomi ynag 

bersifat duniawi dan bersifat ibadah. Konsumsi benda yang 

orientasinya kepada falah yang akan mendapatkan pahala dari 

                                                             
66 Mustafa Edwin Nasution dkk, pengenalan ekslusif ekonomi islam Edisis pertama 

cetakan kedua (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 62. 
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Allah. Seorang muslim yang rasional, yaitu orang yang beriman, 

semestinya akan mengalokasikan anggaran lebih banyak dalam 

konsumsi untuk beribadah dibandingkan dengan konsumsi 

duniawi. Allah memperkenankan hambanya menikmati kekayaan 

sebagai wujud syukur kepada-Nya dan sekaligus sebagai sarana 

untuk mendukung ibadah.
68

 

 

b. Konsisten Dalam Prioritas Pemenuhannya 

Kebutuhan manusia dalam konsumsi sebenarnya 

memiliki tingkat urgensi yang tidak selalu sama. Terdapat 

perioritas diantara satu dengan yang lainnya yang menunjukan 

tingkat kemanfaatan dan kemendesakan dalam pemenuhannya. 

Menurut Almanan terdapat tiga jenis kebutuhan yaitu:
69

 

1) Daruriyyah (kebutuhan primer). Suatu kebutuhan 

yang wajib dipenuhi dengan segera, jika diabaikan 

maka akan menimbulkan resiko yang membahayakan 

eksistensi manusia. Seperti kebutuhan makan dan 

minum, jika tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan 

kemadaratan bagi kesehatan. 

2) Hajjiyah (kebutuhan sekunder). Kebutuhan jika 

dipenuhi akan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan 

nilai tambah bagi aktivitas manusia. Jika kebutuhan 

                                                             
68Ibid.  h. 131. 
69Muhammad Abdul Manan, Ekonomi Islam: teori dan praktik, Diterjemahkan oleh potan 

Arip Harahap (Jakarta: Intermasa, 1992), h. 48. 
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ini tidak terpenuhi maka tingkat efisiensinya akan 

berkurang dan membahayakan eksistensi manusia. 

Seperti kebutuhan makan dalam jumlah yang cukup 

dalam gizi/vitamin, tempat tinggal yang sehat dan 

memadai. 

3) Tahsiniyyah (kebutuhan tersier). Kebutuhan jika 

dipenuhi akan meningkatkan kepuasan dan 

kenikmatan, meskipun tidak menambah efisiensi 

ataupun efektifitas dan nilai tambah bagi aktivitas 

manusia. Misalnya mengkonsumsi makanan sesuai 

dengan apa yang diinginkan, dan memiliki rumah 

yang indah dan besar.  

Seorang muslim harus mengalokasikan anggarannya 

secara urut sesuai dengan tingkatan prioritasnya 

secara konsisten. Kebutuhan pada tingkat pertama 

harus dipenuhi, baru kemudian kebutuahan yang 

kedua dan ketiga. Konsumsi setelah dari ketiga ini 

diperkenankan akan tetapi tetap sesuai dengan syariat 

Islam.
70

 

c. Memperhatikan Etika dan Norma 

Peradaban di era moderen semakin kompleks, semakin 

tinggi kemajuan peradaban maka semakin kita terkalahkan 
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M.B. Hendri Anto, Op. Cit. h. 132. 
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oleh kebutuhan fisiologik karena faktor-faktor psikologis. Cita 

rasa seni, keangkuhan, dorongan-dorongan untuk pamer semua 

faktor ini memainkan peran yang semakin dominan dalam 

menentukan bentuk lahiriah yang nyata dari kebutuhan 

fisiologis. Dalam suatu masyarakat primitif konsumsi sangat 

sederhana, karena kebutuhannya juga sangat sederhana. Tetapi 

peradaban moderen ini telah menghilangkan kesederhanaan. 

pandangan terhadap kehidupan dan kemajuan ini sangat 

berbeda dengan konsep Islami yang berusaha untuk 

mengurangi kebutuhan materil manusia yang luar biasa, untuk 

menghasilkan energi manusia dalam mengejar cita-cita 

spiritualnya.
71

 

D. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis dalam 

penelitian ini antara lain penelitian yang dilakukan oleh Catur Nugroho (2015). 

Dalam penelitian ini meneliti tentang bagaimana pengaruh gambar peringatan  

kesehatan dan resiko yang dipersepsikan baik dalam iklan maupun pada 

kemasan. Dalam penelitian ini menggunakan sample sebanyak 100 orang dari 

populasi mahasiswa pria pada Fakultas Ekonomi Universitas  Negeri 

Yogyakarta. Dari hasil penelitian ini menghasilkan tidak pengaruh gambar 

peringatan kesehatan pada iklan maupun kemasan, dan resiko yang 

                                                             
71

Muhammad Abdul Manan, Op. Cit. h. 44-45. 
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dipersepsikan terhadap minat beli konsumen. Namun ada pengaruh gambar 

kesehatan pada kemasan terhadap minat beli konsumen. 

Selain itu penelitian yang menjadi rujukan oleh penulis adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Hendri Setiyo Wibowo  (2015). Dalam 

penelitian tersebut variable bebasnya adalah Jenis penelitian ini adalah 

penelitian eksplanatif. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 

sebagian perokok dewasa menurut WHO (umur 25-45) di Kota Yogyakarta 

yaitu di Kawasan Maliboro. Melihat jumlah populasi yang besar, maka jumlah 

sampel dalam penelitian ini diambil 100 orang. Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini adalah probability sampling dengan metode cluster 

sampling. Analisis Regresi Linier Sederhana dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui bagaimana pengaruh terpaan iklan pictorial warning rokok 

terhadap sikap perokok dewasa berhenti merokok. Dari penelitian ini 

menyebutkan bahwa Hasil analisis Regresi Linier menunjukkan bahwa variabel 

terpaan iklan televisi pictorial warning pada rokok mempunyai pengaruh positif 

terhadap sikap untuk berhenti merokok pada perokok dewasa di Kota Yogyakarta. 

Penelitan selanjutnya yang menjadi rujukan oleh penulis adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Afdol Rakhmadi dkk (2013). Penelitian ini bertujuan 

mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap terhadap rokok dengan kebiasaan 

merokok pada siswa SMP di Kota Padang. Metode: jenis penelitian ini adalah 

analitik observasional dalam bentuk rancangan cross-sectional study. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP di Kota Padang Tahun Ajaran 

2011/2012. Jumlah sampel sebanyak 96 siswa yang diambil secara Cluster 
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Sampling dan Simple Random Sampling. Data dikumpulkan dengan angket. 

Pengolahan data dilakukan secara komputerisasi dan analisis dengan uji Chi-

Square. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tidak terdapat hubungan antara 

pengetahuan dan sikap merokok pada siswa SMP di Kota Padang . 

Kemudian penelitian yang menjadi rujukan dalam penulisan ini adalah 

penelitian Fahirah Firdaus dkk  (2012). Penelitian ini  bertujuan untuk 

memperoleh informasi tentang dampak pesan larangan merokok pemerintah 

melalui  media televisi, radio, koran, dan papan iklan  terhadap perilaku 

merokok siswa SMAN 2 Makassar tahun  2012. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif survei dengan pendekatan deskriptif. Jumlah populasi 

sebanyak 576 siswa SMAN 2 Makassar dan jumlah sampel adalah 86 siswa 

SMAN 2 Makassar. Pemilihan sampel dengan cara proporsional stratified 

random sampling. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  responden  yang 

terpengaruh dengan pesan larangan merokok pemerintah melalui media televisi  

terhadap perilaku merokok lebih besar. Untuk s iswa yang tidak terpengaruh 

melalui media radio lebih  banyak dibandingkan yang terpengaruh.  Sedangkan 

siswayang  tidak terpengaruh melalui media surat kabar lebih besar dibanding 

yang terpengaruh. Dan siswa yang terpengaruh melalui media papan iklan  

lebih besar  di bandingkan yang  tidak terpengaruh. 

Penelitian selanjutnya yang peneliti gunakan adalah penelitian yang 

dilakuan oleh Ervina Rahayu Mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung 

tahun2016 dengan Judul Skripsi Analisis Pengaruh Brand Image  dan Word Of 

Mouth (WOM) Terhadap Keputusan Pembelian Produk Dalam Persepektif 
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Ekonomi Islam (Studi Pada Bakso Son Haji Sony I-X Bandar Lampung ). 

Penelitain ini menggunakan metode kuantitatif. Dengan meneiliti 100 

Konsumen yang telah membeli. Pengambilan sampel menggunakan non-

probability sampling. Berdasarakn penelitian ini bahwa brand image 

berpengaruh positif dan wom berpengaruh terhadap keputusan pembeliain.  

Dengan ditunjukan Thitung lebih besar dari Ttabel . 

Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti 

dan Tahun 

Judul Penelitian Metode dan 

Variable 

Hasil 

1. Catur 

Nugroho , 

2015 

Pemgaruh gambar 

peringatan 

kesehatadan resiko 

yang 

dipersepsikaan 

terhadap minat beli 

konsumen. 

Metode 

Kuantitatif 

dengan variable 

variable 

peringatan 

gambar 

kesehatan pada 

iklan,  peringatan 

gambar 

kesehatan pada 

kemasan, resiko 

yang 

dipersepsikan, 

gambar 

kesehatan pada 

iklan . Variable 

Y minat beli 

konsumen . 

Dari hasil 

penelitian ini 

menghasilkan 

tidak pengaruh 

gambar 

peringatan 

kesehatan 

pada iklan 

maupun 

kemasan , dan 

resiko yang 

dipersepsikan 

terhadap minat 

beli 

konsumen. 

Namun ada 

pengaruh 

gambar 

kesehatan 

pada kemasan 

terhadap minat 

beli 

konsumen. 
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2. Hendri 

Setiyo 

Wibowo, 

2015. 

Pengaruh terpaan 

iklan televisi 

pictorial warning 

rokok Pada 

kemasan rokok 

terhadap sikap 

untuk berhenti 

Merokok pada 

perokok dewasa Di 

kota yogyakarta 

 

Metode 

Kuantitatif. 

Dengan Variable  

X pictorial 

warning pada 

kemasan dan 

Variable Y Sikap 

untuk berhenti 

merokok pada 

perokok dewasa.  

Hasil analisis 

Regresi Linier 

menunjukkan 

bahwa 

variabel 

terpaan iklan 

televisi 

pictorial 

warning pada 

rokok 

mempunyai 

pengaruh 

positif 

terhadap sikap 

untuk berhenti 

merokok pada 

perokok 

dewasa 

 

3.  Afdol 

Rahmadi 

dkk (2013) 

Hubungan 

Pengetahuan dan 

Sikap Terhadap 

Rokok Dengan 

Kebiasaan 

Merokok Siswa 

SMP di Kota 

Padang. 

 

jenis penelitian 

ini adalah 

analitik 

observasional 

dalam bentuk 

rancangan cross-

sectional study. 

 

 Tidak 

terdapat 

hubungan 

yang 

bermakna 

antara 

pengetahuan 

dengan sikap 

terhadap 

rokok pada 

siswa SMP di 

Kota Padang. 

 

4. Fahirah 

Firdaus, 

Watief A. 

Rahman, 

Arsyad 

Rahman. 

2012 

Gambaran tentang 

dampak pesan 

larangan merokok 

pemerintah 

terhadap perilaku 

merokok pelajar 

smu negeri 2 

makassar 

 

Kuantitatif. 

Variable X pesan 

larangan 

merokok . 

Variable Y 

perilaku merokok 

pelajar 

Untuk siswa 

yang tidak 

terpengaruh 

melalui media 

radio lebih 

banyak 

dibandingkan 

yang 

terpengaruh. 

Sedangkan 

siswa yang 

tidak 

terpengaruh 
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melalui media 

surat kabar 

lebih besar 

dibanding 

yang 

terpengaruh. 

Dan siswa 

yang 

terpengaruh 

melalui media 

papan iklan 

lebih besar di 

bandingkan 

yang tidak 

terpengaruh. 

 

 

5 Ervina 

Rahayu, 

2016  

Analisis Pengaruh 

Brand Image  dan 

Word Of Mouth 

(WOM) Terhadap 

Keputusan 

Pembelian Produk 

Dalam Persepektif 

Ekonomi Islam 

(Studi Pada Bakso 

Son Haji Sony I-X 

Bandar Lampung ). 

Kuantitatif . 

Variabel X nya 

adalah dengan 

meneliti Brand 

Image dan Word 

Of Mouth . Dan 

variable Y nya 

adalah 

Keputusan 

Pembelian. 

Dari 100 

Konsumen 

yang diteliti 

menyimpulkan 

bahwa Ada 

pengaruh 

positif antara 

brand Image 

dan Word Of 

Mouth dengan 

keputusan 

pembelian 

konsumen .  
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E. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana 

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara 

teoritis pertautan antara variabel yang diteliti. Jadi, secara teorits perlu 

dijelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dimana 

variable independen, dalam hal ini adalah  Faktor Budaya (X1), Faktor 

Sosial (X2), Faktor Pribadi (X3), Faktor Psikologi (X4). Sedangkan fakor 

Dependennya adalah Minat Beli (Y). Berdsarakan uraian diatas maka dapat 

digambarkan dibawah ini:  

Gambar 2.2 

Kerangka Berfikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dikembangkan untuk penelitian ini 2017 

Faktor Budaya 

Faktor Sosial 

Faktor Pribadi 

Faktor Psikologi 

Minat Beli 

Analisis Persefektif Perilaku Konsumen Islam 
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F. Hipotesis  

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap sebuah masalah 

penelitian, yang kebenarannya perlu di uji secara emperic. Hipotesis adalah 

jawaban sementara rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.
72

 hipotesis yang 

penulis ajukan dalam penelitian ini adalah: 

 

1. Ho : Ada pengaruh faktor budaya terhadap minat beli 

konsumen 

Ha : Tidak ada pengaruh faktor budaya terhadap minat beli 

konsumen  

2. Ho : Ada pengaruh faktor sosial terhadap minat beli konsumen 

Ha : Tidak ada pengaruh faktor sosial terhadap minat beli 

konsumen    

3. Ho : Ada pengaruh faktor pribadi terhadap minat beli 

konsumen 

Ha : Tidak ada pengaruh faktor pribadi terhadap minat beli 

konsumen  

4. Ho : Ada pengaruh faktor psikologi terhadap minat beli 

konsumen 

Ha  : Tidak ada pengaruh faktor psikologi terhadap minat beli 

konsumen   

5. Ho : Ada pengaruh Faktor Budaya, Sosial, Pribadi dan 

Psikologi terhadap Minat beli Konsumen 

Ha : Tidak pengaruh faktor budaya, sosial, psikogi dan pribadi 

terhadap minat beli konsumen  

                                                             
72Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&G,  (Bandung : Alfabeta, 

2013),  h. 96. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Guna menjawab persoalan yang telah penulis rumuskan diatas maka 

dibutuhkan suatu metode pendekatan penelitian, karena dengan adanay 

pendekatan metode penelitian ini akan memperlancar penelitian. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kuantitatif.  

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) adalah 

melakukan kegiatan lapangan tentu guna memperoleh berbagai data dari 

informasi yang dilakukan.
73

 Jadi penelitian ini betujuan untuk mencari data 

dari lapangan untuk mengetahui factor apa saja yang memengaruhi minat beli 

konsumen rokok. 

Berdasarakan sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriftif 

analisis. Penelitian deskriftif analisis adalah penelitian yang memaparkan data 

yang didapatkan dilapangan dan selanjutnya dilakukan analisis dengan 

menggunakan pendekatan landasan teori yang ada sebagai pijakan dalam 

menganalisis. 

B. Jenis dan Sumber Data  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yaitu sumber 

data primer dan sumber data tersier . 

 

 

                                                             
73 Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Social, (Bandung: Alumi, 1986), h. 28. 
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1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau 

yang bersangkutan yang memerlukannya.
74

 Data primer adalah 

data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang 

diteliti atau data yang didapat dari sumber pertama baik dari 

individu atau perorangan seperti dari hasil Angket, Interview dan 

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

responden yang dikumpulkan melalui angket  oleh penulis  .  

2. Data sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber–sumber yang 

telah ada. Data ini biasa diperoleh dari perpustakaan atau dari 

laporan–laporan peneliti terlebih dahulu.
75

 Data sekunder yang 

penulis gunakan berasal dari buku–buku yang sesuai, hasil 

penelitian terdahulu serta jurnal–jurnal yang telah ada . 

C. Tehnik Pengumpulan Data  

1. Metode Kuisioner 

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawab. 

Kuesioner dapat berupa pertanyaan tertutup ataupun terbuka.
76

 Teknik ini 

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

Ghalia Indonesia, 2002 ), h. 82 . 
75Ibid. loc.cit 
76

 Sugiyono, Op.Cit. h. 142. 
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dilaksanaan dengan menggunakan daftar pertanyaan bentuk tertutup untuk 

memudahkan peneliti dalam menganalisis data. Survey dilakukan dengan 

membagikan kuesioner kepada responden Konsumen Rokok Muslim di 

Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran.  

Adapun skala yang digunakan adalah skala likert. Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang ataupun 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini fenomena 

social yang ditatpkan oleh peneliti secara spesifik yang disebut dengan 

variabel penelitian. Dengan skala ini maka variabel akan diukur dan 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Dan indikator dari variabel akan 

manjadi titik tolak instrument item-item yang berupa pertanyaan ataupun 

pernyataan. 

Pada skala likert dilakukan dengan menghitung respon kesetujuan atau 

ketidak setujuan terhadap objek tertentu. Artinya pertanyaan yang disusun 

peneliti memiliki  kategori positif atau negatif.
77

 Jawaban dari setiap item 

yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif hingga 

sangat negtaif. Sementara untuk keperluan analisis kuantitatif diberikan skor 

sebagai berikut: 

a. Sangat setuju  (SS)  diberi skor 5 

b. Setuju    (S)  diberi skor 4 

c. Ragu-ragu   (R) diberi skor 3 

d. Tidak Setuju   (TS)  diberi skor 2 

                                                             
77 Kasmadi dan Nia Siti Sunariah, Panduan Moderen Penelitian Kuantitatif,  (Bandung: 

Alfabeth),  h. 74. 



80 
 

e. Sangat Tidak Setuju  (STS)  diberi skor 1 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah tekhnik pengumpulan data yang tidak langsung 

pada subyek penelitian, namun melalui dokumen yang digunakan berupa 

buku harian, koran, dan refrensi lainnya. 

D. Variable Penelitian 

1. Variabel Terikat 

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah minat beli 

konsumen. Minat merupakan salah satu aspek psikologis yang mempunyai 

pengaruh cukup besar terhadap sikap keputusan yang akan dilakukan dan 

minat juga merupakan sumber motivasi yang akan mengarahkan seseorang 

dalam melakukan apa yang hendak mereka lakukan. Menurut Kotler dan 

Keller minat beli konsumen adalah sebuah perilaku konsumen dimana 

konsumen mempunyai keinginan dalam membeli atau memilih suatu 

produk, berdasarkan pengalaman dalam memilih, menggunakan dan 

mengkonsumsi atau bahkan menginginkan suatu produk. 

2. Variabel Bebas  

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

variasnya memengaruhi variable lain. Dapat pula dikatakan variable bebas 

adalah variable yang memengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variable dependen (terikat).
78

 Dari hasil pra-riset yang peneliti 

lakukan maka terpilih lima faktor yang berpengaruh besar dari  enam belas 

                                                             
78

 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, ( Bandung: Alfabeta, 2013),  h.59. 
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faktor yang diajukan.  Dalam penelitian ini yang menjadi variable bebas 

antara lain :  

a. Faktor Budaya  

b. Faktor Sosial 

c. Faktor Pribadi 

d. Faktor Psikologi 

E. Definisi Operasional Variabel  

Definisi Operasional Variabel adalah penarikan batasan yang lebih 

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

Tujuannya agar peneliti dapat mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan 

hakikat variabel yang sudah didefinisikan konsepnya, maka peneliti harus 

memasukkan proses atau operasionalnya alat ukur yang akan digunakan 

untuk kuantifikasi gejala atau variabel yang ditelitinya. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan definisi operasional sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional 

 

Variabel Definis Operasional Indikator Sumber 

Variabel 

Budaya (X1) 

Faktor budaya  

Kebudayaan 

merupakan faktor 

penentu keinginan 

dan perilaku 

seseorang yang paling 

mendasar. 

Perilaku manusia 

akan sangat 

dipengaruhi oleh 

kebudayaan dimana ia 

bertempat 

tinggal dan pengaruh 

tersebut akan terus 

1. Orang-orang sekitar 

memengaruhi saya untuk 

merokok 

2. Lingkungan tempat tinggal 

saya mendorong untuk 

merokok 

3. Pola hidup yang saya miliki 

memengaruhi kebiasaan saya 

untuk merokok 

Kotler& Keller 
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ada dan terus berubah 

mengikuti 

perkembangan jaman. 

 

Variabel 

Sosial (X2) 

Faktor sosial juga 

memengaruhi perilaku 

konsumen. Yang 

dimaksud dengan 

faktor sosial adalah 

kelompok acuan, 

keluarga serta peran 

dan statuts. 

1. Teman pergaulan saya 

memengaruhi saya untuk 

merokok  

2. Anggota keluarga saya 

memengaruhi saya untuk 

merokok  

3. Sebagai anggota dalam 

masyarakat mendorong saya 

untuk merokok 

Kotler& Keller 

Variabel 

Pribadi (X3) 

Minat beli juga dapat 

dipengaruhi oleh 

karakteristik pribadi 

seperti usia dan tahap 

siklus hidup, 

pekerjaan, kondisi 

ekonomi, gaya 

hidupdan keperibadian 

dan konsep diri. 

1.  Dengan merokok saya terlihat 

lebih dewasa 

2.  lingkungan tempat bekerja 

mendorong keinginan saya 

untuk merokok 

3. Uang yang saya miliki 

mendorong saya untuk 

membeli rokok 

4. Rutinitas saya mendorong 

keinginan saya untuk merokok 

5. Merokok sesuai dengan diri 

saya  

Kotler& Keller 

Variabel 

Psikologi 

(X4) 

Selanjutnya faktor 

yang memengaruhi 

adalah faktor 

psikologis yaitu 

motivasi, persepsi, 

proses belajar, dan 

kepercayaan.  

6. Dengan merokok saya ingin 

diakui dilingkugan masyarakat 

7. Merokok hal yang umum 

dimasyarakat mendorong 

keinginan saya untuk merokok  

8. Iklan mendorong keinginan 

saya untuk merokok  

9. Saya percaya rokok tidak 

berabahaya mendorong saya 

ingin merokok 

Kotler& Keller 
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Minat Beli 

(Y) 

Minat beli adalah 

tahap kecenderungan 

responden untuk 

bertindak sebelum 

keputusan pembelian 

benar – benar 

dilaksanakan 

1. saya akan terus membeli rokok 

2. saya akan mengajak teman-

teman saya untuk merokok  

3. uang yang saya miliki akan 

saya belikan rokok 

4. saya akan terus mencari 

informasi tentang rokok 

 

 

Kotler& Keller 

 

F. Populasi dan Sample 

1. Populasi 

Populasi merupakan keselurahan objek atau subjek yang berada pada 

suatu wilayah dan memenuhi syarat–syarat tertentu berkaitan dengan 

masalah penelitian, atau keseluruahan unit tau individu dalam ruang 

lingkup yang akan diteliti.
79

 Dalam hal ini populasi yang menjadi objek 

penelitian adalah masyarakat muslim laki-laki yang menjadi konsumen 

rokok yang berumur mulai dari 18 tahun. Alasan penggunaan laki-laki 

berusia 18 tahun keatas adalah karena mereka sudah dianggap mampu 

menentukan pilihan mereka sendiri secara matang. 

2. Sample 

Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut.
80

 Pengambilan sample  harus sesuai dengan kualitas 

dan karakteristik suatu populasi. Teknik pengambilan sampel untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling. Yang dimaksud dengan 

                                                             
79  Nanang Martono, Metode Penelitian Kunatitatif Analisis  Dan Analisis Data Sekunder, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012 ),  h.74. 
80

Sugiyono, Op, Cit, h. 116. 
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Purposive Sampling adalah tehnik penentuan sample dengan pertimbangan 

tertentu.
81

 Selain itu alasan menggunakan ini adalah karna  untuk lebih 

menghemat tenaga, waktu dan biaya.Karna populasi besar dan tidak 

diketahui seberapa banyak orang yang merokok dengan usia 18 tahun 

keatas di Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran  maka dalam 

pengambilan sampel digunakan  rumus Lemeshow :
82

 

  
  

       
 

Keterangan :  

n  = Jumlah sampel  

Z  = Tingkat taraf signifikansi 5 % = 1,96  

Moe  = Margin of Error, yaitu tingkat kesalahan maksimal pengambilan                         

sampel yang masih dapat ditoleransi atau yang diinginkan. 

Berdasarkan rumus diatas besarnya sampel dalam penelitian ini adalah: 

  
     

       
 

n= 96,04 

Berdasarkan hasil perhitungan maka jumlah sampel yang digunakan 

adalah sekitar 96,04 responden atau dibulatkan menjadi 96 responden. 

G. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data  

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutya penulis 

menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Metode analisis 

                                                             
81

Sugiyono . Op.Cit.  h. 122. 
82Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2013), h. 157. 
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yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskritif kuantitatif 

dengan penelitian studi kasus yang dipergunakan untuk mengumpulkan, 

mengolah, dan kemudian menyajikandata observasi agar pihak lain dapat 

dengan mudah mendapat gambaran mengenai objek dari penelitian tersebut. 

Deskritif kuantitatif dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu 

menganalisis pengaruh antar variabel. 

Setelah data terkumpul tahap selanjutnya adalah tahap analisis. Dalam 

tahap analisis penulis menggunakan sebuah apliasi untuk mengolah data yaitu  

E-Views 7. Namun sebelum tahap analisis data dilakakukan maka penulis 

perlu menguji apakah data tersebut valid dan reable. Uji ini dilakukan untuk 

meninjau seberapa valid suatu butir-butir pertanyaan yang diajukan kepada 

responden atau yang dikenal uji validitas, serta mengukur tingkat reabilitas 

suatu jawaban responden dari suatu instrument pertanyaan dengan metode uji 

reabilitas. Adapun untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan beberapa 

hal yang akan dilakukan:  

1. Uji Validitas 

Sebelum digunakan dalam penelitian yang sesungguhnya 

angket penelitian akan diuji coba terlebih dahulu. Uji coba 

instrumen dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen yang 

disusun benar-benar merupakan hasil yang baik, karena baik 

buruknya instrumen akan berpengaruh pada benar tidaknya data 

dan sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian. Salah 

satu cara untuk mengetahui baik buruknya instrument ditunjukan 
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oleh tingkat kesahihan (validity). Menurut Sugiyono Valid 

menunjukan derjat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi 

pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti 

sedangkan Reliable berkenaan derajat konsiistensi data dalam 

interval waktu tertentu.
83

 

Apabila instrumen pengumpul data yang digunakan mampu 

untuk mengukur apa yang akan diukur, maka data yang dihasilkan 

dapat dinyatakan valid. Dalam melakukan uji validitas ini, peneliti 

akan menggunakan metode komputerisasi SPSS 17 dengan teknik 

pengujian bivariate pearson (produk momen pearson).
84

 

Setelah data-data dan informasi sudah terkumpul oleh 

penulis, maka penulis mengelola dan menata data yang didapat 

secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang ada dan 

menganalisis data tersebut dan menggunakan analisis data dengan 

metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah data yang berbentuk 

angka.
85

  Adapun rumus untuk menghitung validitas adalah:
86

 

 

 

 

 

                                                             
83

Sugiyono , Op.Cit.. h. 3. 
84Dawi Priyatno, Paham Analisis Statistik Data dengan SPSS, (Yogyakarta: Mediakom, 

2010), h. 90. 
85 J. supranto, op.cit, h. 7. 
86

Moh. Pabundu Tika, Metode Riset Bisnis, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), h. 65. 
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√                                
 

Keterangan: 

 R   : koefisien validitas item yang dicari 

 X   : skor responden untuk setiap item 

 ∑X : jumlah skor dalam distribusi X 

 ∑Y : jumlah skor dalam distribusi Y 

 ∑X
2 

: jumlah kuadrat masing-masing skor X 

 ∑Y
2 

: jumlah kuadrat masing-masing skor Y 

 N : jumlah responden 

Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang akan 

digunakan, biasanya dilakukan uji signifikasi koefisien pada taraf 

signifikasi 0,05. Artinya suatu item dianggap valid jika berkolerasi 

signifikan terhadap skor total atau instrument dinyatakan valid bila 

r hitung  >  r tabel.  

2. Uji Reabilitas 

Uji coba instrumen dilakukan untuk mengetahui apakah 

instrumen yang disusun benar-benar merupakan hasil yang baik, 

adalah dengan cara mengukur Reabilitas atau keandalan.  

Reabilitas adalah instrument untuk mengukur ketepatan, 

keterandalan, cinsistency, stability atau dependability terhadap alat 

ukur yang digunakan.
87

 Suatu alat ukur  dikatakan reliabilitas atau 

                                                             
87 Husaini Usman dan R. Purmono Setiady Akbar, Pengantar Statistik, ( Jakarta: Bumi 

Aksara,  2000),  h. 287.   
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dapat dipercaya, apabila alat ukur yang digunakan stabil, dapat 

diandalkan, dan dapat digunakan dalam peramalan. Artinya data 

yang dikatakan realibilitas adalah alat ukur yang digunakan bias 

memberikan hasil yang sama walaupun digunakan berkali-kali oleh 

peneliti yang berbeda. 

 Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas akan 

menggunakan program SPSS 23. Untuk pengujian ini peneliti  

menggunakan dari koefisien Alpha Cronbach’s harus diatas 0,60 

maka hasil tersebut reabel. 

3. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

variable –variable dalam penelitian apakah mempunyai 

sebaran distribusi normal atau tidak.  Dalam analisis 

menggununakan Eviews menggunakan dua cara yaitu 

histogram dan uji Jarque-Bera.
88

 Dalam uji normalitas untuk 

melihat apakah variable mempunyai sebaran distribusi yang 

normal atau tidak adalah dengan melihat nilai probabiliti 

jarque-bera yang harus lebih besar dibandingkan dengan  nilai 

alpha yaitu  0.05 atau 5%. 

 

                                                             
88 Wing Wahyu Winarno , Analisis Ekonometrika dan statistika dengan Eviews Edisis 

Ke-3  (Yogyakarta : STIM YKPN Yogyakarta ,2011) , h.5.37 
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b. Uji Multikolinieritas  

Multikolerasi adalah kondisi adanya hubungan linier 

antara variable independen.
89

 Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable independen. 

Pada uji multikolinieritas menggunakan metode variance 

Inflation Faktor (VIF). Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 maka tidak 

terdapat multikoliniertitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedesitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model terjadi regresi terjadi ketidaksamaan variance 

dari residual satu pengamatan kepengamatn yang lain.  Ada 

beberapa metode uji heteroskedastisitas yang dimiliki oleh 

EViews, seperti : Breusch-Pagan-Godfrey, Harvey, Glejser, 

ARCH, White dan lain-lain. 

4. Alat Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Berganda 

Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis 

dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Analisis regresi 

dilakukan bila hubungan dua variable berupa hubungan kausal 

atau fungsional. 
90

 Analisis regresi berganda digunakan untuk 

memprediksi atau menguji pengaruh variabel bebas atau 

                                                             
89Ibid.  h. 5.1 
90Sugiyono , Op.Cit. h. 269. 
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variabel independent terhadap variabel terikat atau variabel 

dependent. 

Persamaan regresi berganda adalah :  

Y= a +     +     +           

Keterangan: 

Y   =  Minat beli konsumen 

a   =  Konstanta 

        .  =  Koefesien regresi 

     = Faktor Budaya  

     = Faktor Sosial   

     = Faktor Pribadi 

     = Faktor Psikologi 

b. Uji Parsial (Uji T) 

Pengujian secara parsial menggunakan uji t(pengujian 

signifikansi antara parsial). uji T digunakan untuk menguji 

bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut secara individu 

atau secara sendiri-sendiri untuk memengaruhi minat beli 

konsumen.dalam uji ini  yang dilihat adalah nilai 

probability yang harus lebih kecil dari 5% atau 0,05: 

Langkah-langkah yang di tempuh dalam pengujian 

adalah: Menyusun hipotesis nol (H0) dan hipotesis 

alternative (H1). Menetapkan kriteria pengujian yaitu:   

H0 diterima jika angka signifikansi lebih besar dari α = 5% 

H1 ditolak jika angka signifikansi lebih kecil dari α = 5% 
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c. Uji Simultan (Uji F) 

Berbeda dengan uji parsial, Dalam uji f  menguji 

bagaimana pengaruh semua faktor-faktor tersebut 

memengaruhi minat beli konsumen. Dalam uji ini yang 

dilihat adalah nilai Prob. (F- Satitik)  yang harus dibawah 

5%. Jika nilai Prob. (F- Satitik) dibawah 5% atau 0,05 

berarti faktor-faktor tersebut secara bersama-sama 

memengaruhi minat beli konsumen terhadap rokok. 

d. Uji R-squared (Uji     

Uji R-squared atau uji    dalam analisis ini yang 

harus diperhatikan adalah seberapa besar nilai R-squared 

yang dihasilkan. Nilai R-squared tersebut dapat 

mengartikan seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut 

dalam memengaruhi minat beli konsumen rokok. Semakin 

tinggi nilai R-squared maka semakin besar pengaruh 

faktor-faktor tersebut dalam memengaruhi minat beli 

konsumen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA  

A. Gambaran Umum Kecamatan Waylima 

Kecamatan Waylima adalah salah satu kecamatan yang berada di 

Kabupaten Pesawaran. Kecamatan Waylima berdiri tanggal 27 Agustus 

1990 berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Lampung No. 

G/305/B.II/HK/1990 tanggal 27 Agustus 1990 tentang pembentukan 

kecamatan pembantu proponsi daerah TK I Lampung. 

Pada tahun  1991 Kecamatam Waylima mendapat pinjaman 1 loal 

bangunan balai desa Batu Raja dengan ukuran 3X6 meter. Pada tahun 

1992 karena kurang memungkinkan pindah keperumahan SD Batu Raja 

atas izin Kepala Desa dan restu dari Kakandepdikbudcam. Lalu pada tahun 

tahun 1994 melalui dana APBD TK.I Provinsis Lampung dibangun kantor 

ukuran 10X20 Meter pada tanggal 2 Januari tahun 1995 gedung kecamatan 

tersebut diresmikan.  

Berdasarakan data yang ada kecamatan Waylima berbatasan 

dengan beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran dan 

kabupaten Pringsewu. 

 

 

 

 

 



93 
 

Tabel 4.1 

Batas Wilayah Kecamatan Waylima  

Arah Mata Angin Batas-Batas 

Utara Kecamatan Gedongtataan Kabupaten 

Pesawaran 

Timur Kecamatn Padang, Kabupaten Pesawaran 

Selatan Kecamatan Kedondong Kabupaten 

Pesawaran 

Barat Kabupaten Pringsewu 

Sumber: Kantor Kecamatan Waylima 2017 

 

Kecamatan Waylima merupakan pemecahan dari wilayah 

kecamatan Kedondong yang memiliki luas wilayah seluas: 94.52 KM. 

Dengan kondisi 80% dataran rendah dan 20% .  Kecamatan Waylima awal 

dibentuknya  pada tahun 1990 memiliki14 Kepala desa dan hingga sampai 

sekarang kecamatan waylima memiliki 16 Desa. Kecamatan Waylima 

mempunyai Total luas wilayah sebesar 16 879 Ha yang terbagi dari 16 

Desa. 
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Tabel 4.2 

Luas Kecamatan Waylima Menurut Desa Atau Kelurahan Tahun 

2015 

No Desa Luas Area Presnstase 

Km Ha  

1 Gunungrejo 6,50 650 3.85 

2 Cimanuk 3,00   300 1,78 

3 Sukamandi 8,89 889 5,27 

4 Way Harong 12,13  1 213 7,19 

5 Margodadi 27,30  2 730 16,17 

6 Tanjung Agung  6,18 618 3,66 

7 Kotadalam 32,03 3 203 18,98 

8 Baturaja  16,00 1 600 9,48 

9 Sindang  2,16 216 1,28 

10 Sidodadi   6,17 617 3,66 

11 Gedung Dalam  5,24 524 3,10 

12 Pekondoh   3,03 303 1,80 

13 Pekondoh Gedung   4,43 443 2,62 

14 Banjar Nageri  23,75 75 2 375 14,07 

15 Padang  5,40 540 3,20 

16 Paguyuban  6,58 658 3.90 

 Total 168,79 16879 100 

Sumber: Kecamatan Wayalima, 2017 

 

Dari semenjak dibangun hingga saat ini Kecamatan Waylima telah 

memiliki 11 orang camat yang dipimpin secara bergantian. Berikut nama 

camat dan masa kepemimpinan camata yang pernah menjadi camat di 

Kecamatan Waylima. 
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Tabel 4.3 

Pejabat Camat Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran 

Tahun 1998-2017  

No Nama  Tahun Jabatan 

1 Rasyid Sidin, BA. 1998-2000 

2 Badrus Zaman, S.Sos. 2000-2001 

3 Mas Hadi, SH 2001-2006 

4 Sabani, SE 2006-2007 

5 Samsul Bahri, S.Sos 2007-2008 

6 Sang Ratu 2008-2009 

7 Sabani, SE 2009-2011 

8 Johan Hamidi 2011-2011 

9 Drs. M. I qbal 2011-2012 

10 Drs. Minak Yakin, M.M 2012-2017 

11 Syukur S. Ag., M.M 2017- Sekarang 

Sumber: Kecamatan Waylima, 2017. 

 

B. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Responden  

Pada bagian ini akan dibahas mengenai gambaran karakteristik 

responden yang Umur, Pekerjaan, Pendidikan Terakhir, Berapa lama 

responden merokok serta berapa batang yang digunakan dalam sehari . 

Gambaran umum responden dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Umur 

Umur disini adalah berapa usia rseponden tersebut. Responden 

dalam penelitian ini adalah laki-laki dengan umur diatas 18 tahun. 

Berikut tabel distribusi responden menurut umur. 
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Tabel 4.4 

Distribusi Responden berdasarkan Umur  

Umur  Frekuensi  Presentase 

<20 Tahun  10 10.42% 

20-30 Tahun 49 51.05% 

31-40 Tahun 18 18.75% 

41-50 Tahun  10 10.41% 

>50 Tahun 9 9.37% 

Total 96 100% 

Sumber: Data Primer 2017 (Diolah) 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden pada 

penelitian ini terbagi dengan beberapa tingkat usia dengan tingkat usia 

tertinggi pada usia 20-30 tahun sebanyak 49 orang atau 51.05% . Untuk 

umur <20 tahun sebanyak 10 orang, 31-40 Tahun 18 orang dan 

responden yang berumur 41-50 tahun sebanyak 10 orang serta untuk 

responden yang berumur diatas 50 tahun sebanyak 9 orang. 

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan masyarakat yang menjadi 

responden dalam penelitian ini dengan umur 20-30 tahun sebanyak 49 

orang. 

b. Pekerjaan  

Jenis pekerjaan yang dimaksud adalah perokok laki-laki dalam 

golongan tenaga kerja yaitu angkatan kerja yang bekerja dan 

mempunyai penghasilan serta perokok laki-laki dalam golongan tenaga 

kerja yang bukan angkatan kerja karena sekolah tetapi mempunyai 

pendapatan. 
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 Tabel 4.5  

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Pekerjaan  Frekuensi Presentase 

Petani 32 33.33% 

PNS 10 10.42% 

Wiraswasta 22 22.92% 

Mahasiswa 32 33.33% 

Total 96 100% 

Sumber : Data Primer 2017 (Diolah) 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 96 orang yang 

menjadi responden sebanyak 10 orang ATAU 10,42% bekerja sebagai 

PNS, menjadi Petani dan Mahasiswa masing-masing sebanyak 32 orang  

atau 33.33% dan untuk pekerjaan sebagai Wiraswasta sebanyak 22 

orang atau 22,92%. Dari tabel diatas dapat dismuplkan bahwa perokok 

yang menjadi responden dalam penelitian ini bersetatus sebagai 

mahasiswa dan petani. 

c. Pendidikan 

Tingkat Pendidikan formal yang dimaksud adalah tingkat 

pendidikan yang diselesaikan oleh responden. Berikut tabel distribusi 

responden menurut tingkat pendidikan formal. 

Tabel 4.6 

Distribusi Responden Berdasarakn Pendidikan 

Pendidikan  Frekuensi Presentase 

SD 7 7.29% 

SMP 14 14.58% 

SMA 60 62.5% 

Diploma/Strata 15 15.63% 

Total 96 100% 

Sumber: Data Primer 2017 (Diolah) 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk pendidikan 

terakhir responden di jenjang Sekolah Dasar (SD)  sebanyak 7 
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orang atau sebanyak 7.29%, jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

sebanyak 14 orang atau 14,58%, jenjang Sekolah Menengah Atas 

(SMA) sebanyak 60 orang atau 62.5%  dan untuk jenjang 

Diploma/Strata 15 orang atau 15,63%. Maka dapat disimpulkan bahwa 

sebanyak 60 dari 96 orang yang perokok adalah berpendidikan terakhir 

SMA.  

d. Lama Merokok  

Lama merokok yang dimaksud adalah seberapa lama respondon 

telah merokok. Berikut tabel distribusi responden menurut lama 

responden tersebut telah lama merokok 

Tabel 4.7  

Distribusi Responden Berdasarakn Telah Lama Merokok 

Lama merokok Frekuensi Presentase 

6 Bulan 7 7.29 

7-12 Bulan 1 1.05% 

1-2 Tahun 14 14.58% 

>2 Tahun 74 77.08% 

Total 96 100% 

Sumber: Data Primer 2017 (Diolah) 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 96 responden 

yang diteliti tentang seberapa lama mereka telah merokok maka dapat 

disimpulkan bahwa 77.08% atau sebanyak 74 orang dari responden 

telah merokok lebih dari 2 tahun dan untuk responden yang baru 

merokok dibawah 6 bulan sebanyak 7 orang atau 7.29%. Untuk 

responden yang telah merokok 7-12 bulan sebanyak 1 orang atau 

1.05%, 1-2 tahun sebanyak 14 orang atau 14.58%. 
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e. Jumlah Konsumsi rokok perhari 

Jumlah Konsumsi rokok perhari maksudnya adalah seberapa banyak 

rokok yang dikonsumsi oleh responden selama sehari semalam. 

Berikut tabel distribusi responden menurut lama seberapa banyak 

rokok yang dikonsumsi selama sehari semalam oleh responden. 

Tabel 4.8 

Distribusi Responden Berdasarakn Telah Lama Merokok 

Jumlah rokok perhari  Frekuensi Presentase 

1-3 batang 20 20.83% 

4-6 batang 21 21.88% 

7-10 batang 13 13.54% 

>10 batang 42 43.25% 

Jumlah 96 100% 

Sumber: Data Primer 2017 (Diolah) 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan untuk jumlah rokok yang 

dikonsumsi oleh responden dalam sehari semalam, sebanayak 42 orang 

atau 43.25%  merokok dalam sehari semalam lebih dari 10 batang, 7-10 

batang 13 orang, 4-6 batang sebanyak 21 orang dan 1-3 batang sebanyak 

20 0rang. 

2. Deskripsi Jawaban Responden 

Deskripsi jawaban responden sebelum mengalami pengolahan data, 

penulis akan menyampaikan hasil ditribusi jawaban responden 

berdasarkan pembagiannya: variabel Budaya, variabel Sosial, Variabel 

Pribadi, Variabel Psikologi dan variabel minat beli. 

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya dalam 

penelitian ini menggunakan skala linkert dan untuk keperluan analisis 

kuantitatif diberikan skor sebagai berikut: 
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a. Sangat setuju  (SS)  diberi skor 5 

b. Setuju   (S)  diberi skor 4 

c. Ragu-ragu   (R) diberi skor 3 

d. Tidak Setuju   (TS)  diberi skor 2 

e. Sangat Tidak Setuju  (STS)  diberi skor 1 

a. Variabel Budaya  

Distribusi jawaban responden berdasarkan variabel Budaya dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Budaya 

Pertanyaan 
SS S R TS STS 

Total 
F % F % F % F % F % 

Saya merokok 

karena merokok 

sudah menjadi 

kebiasaan orang-

orang disekitar 

saya. 

40 41.6

7 

41 42.7

0 

7 7.2

9 

5 5.2

1 

3 3.1

3 

96 10

0 

Tempat tinggal 

saya memengaruhi 

keinginan saya 

untuk merokok. 

23 23.9

6 

54 56.2

5 

1

0 

10.

42 

6 6.2

5 

3 3.1

2 

96 10

0 

Saya merokok 

karena dengan cara 

merokok dapat 

membedakan hidup 

saya 

21 21.8

7 

30 31.2

5 

2

2 

22.

92 

19 19.

79 

4 4.1

7 

96 10

0 

Sumber: Data Primer 2017 (Diolah) 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa tanggapan responden 

sebagian besar setuju. Untuk tanggapan pertanyaan X1.2 yaitu apakah 

tempat tinggal responden memengaruhi tempat minat beli responden 

tersebut untuk membeli rokok sebesar 56,25% mengatakan setuju, 

pada pertanyaan X1.1 yaitu apakah kebiasaan merokok orang-orang 

sekitar memengaruhi minat beli responden sebesar 42,70% 
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mengatakan setujuju, pada pertanyaan X1.3 yaitu apakah dengan cara 

merokok dapat membedakan hidup responden sebanyak 31,25% 

mengatakan setuju.  

b. Variabel Sosial 

Distribusi jawaban responden berdasarkan variabel Budaya dapat 

dilihat sebagai berikut 

Tabel 4.10 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Sosial 

Pertanyaan 
SS S R TS STS 

Total 
F % F % F % F % F % 

Saya terpengaruh 

merokok karena 

saya bergaul 

dengan teman 

yang merokok 

33 34.

38 

49 51.

04 

9 9.3

7 

4 4.1

7 

1 1.0

4 

96 10

0 

Saya merokok 

karena saya 

pernah melihat 

anggota keluarga 

saya merokok 

21 21.

86 

56 58.

33 

7 7.2

9 

8 8.3

3 

4 4.1

7 

96 10

0 

Sebagai anggota 

dalam masyarakat 

menyebabkan 

keinginan saya 

untuk merokok 

18 18.

75 

41 42.

71 

18 18.

75 

17 17.

71 

2 2.0

8 

96 10

0 

Sumber: Data Primer 2017 (Diolah) 

Berdasarkan diatas diatas dapat disimpulkan beberapa pernyataan 

responden tentang pengaruh sosial terhadap minat beli responden 

terhadap rokok. Sebanyak 49 orang atau sebesar 51.04% dari jumlah 

responden mengatakan setuju untuk pertanyaan X2.1 yaitu  jika 

mereka terpengaruh membeli rokok karena bergaul dengan teman-

teman yang merokok, Untuk pertanyaan X2.2 yaitu yaitu apakah 
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mereka terpengaruh merokok karena pernah melihat keluarga yang 

merokok sebnyak 56 atau 58.33% dari jumlah responden mengatakan 

setuju dan untuk pertanyaan X2.3 yaitu mereka terpengaruh merokook 

karena kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat sebanyak 41 

orang atau 42.71% mengatakan setuju. 

c. Variabel Pribadi  

Tabel 4.11 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Pribadi 

Pertanyaan 
SS S R TS STS 

Total 
F % F % F % F % F % 

Saya merokok 

karena dengan cara 

merokok dapat 

melihatkan 

kedewasaan diri 

saya    

15 15.6

3 

42 43.

75 

1

4 

14.

58 

2

3 

2.40 2 2.0

8 

96 10

0 

Lingkungan tempat 

saya bekerja 

memengaruhi 

keinginan saya 

untuk merokok 

22 22.9

3 

51 53.

13 

1

1 

11.

46 

1

1 

11.4

6 

1 1.0

4 

96 10

0 

Saya merokok 

karena saya merasa 

uang yang saya 

miliki cukup untuk 

membeli rokok 

18 18.7

5 

49 51.

04 

1

5 

15.

63 

1

3 

13.5

4 

1 1.0

4 

96 10

0 

Saya akan selalu 

merokok disela-

sela rutinitas 

kegiatan saya. 

23 23.9

6 

46 47.

92 

1

2 

12.

5 

1

3 

13.5

4 

2 2.0

8 

96 10

0 

Saya merokok 

karena sesuai 

dengan diri saya. 

16 16.6

7 

51 53.

13 

1

8 

18.

75 

1

0 

10.4

2 

1 1.0

4 

96 10

0 

Sumber: Data Primer 2017 (Diolah) 

Dari Tabel diatas tentang pendapat responden pengaruh pribadi 

terhadap minat beli mereka terhadap rokok. Pada pertanyaan X3.1 

tentang apakah merokok dapat melihatkan kedewasaan mereka 
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sebanyak 42 orang atau sebesar 43.75% mengatakan setju. Pada 

pertanyaan X3.2 tentang lingkungan tempat bekerja mereka 

memengaruhi keinginan mereka untk merokok sebanyak 51 orang 

atau 53.13% mengatakan setuju. Pada petanyaan X3.3 tentang mereka 

merokok karena uang yang mereka miliki cukup untuk membeli rokok 

sebanyak 49 orang atau 51.04% mengtakann setuju untuk hal tersebut. 

Untuk pertanyaan X3.4 tentang apakah mereka akan merokok disela 

rutinitas mereka sebanyak 46 orang atau 47.92% dari responden 

mengatakan setuju. Untuk pertanyaan X3.5 tentang apakah alasan 

mereke merokok karena rokok sesuai dengan diri mereka maka dapat 

kita lihat sebanyak 51 orang  atau 53.15%  mengatakan setuju.  
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d. Variabel Psikologi 

Tabel 4.12 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Psikologi 

No 

Pertanyaan 

SS S R TS STS 
Total 

F % F % F % F % F % 

Saya merokok 

karena saya ingin 

di akui 

dilingkungan di 

masyarakat 

11 11.4

6 

25 26.

04 

15 15.

63 

3

1 

32.

29 

4 4.1

7 

96 10

0 

Saya merokok 

karena menurut 

saya rokok adalah 

hal yang umum 

dilakukan oleh 

orang disekitar 

saya 

26 27.0

8 

51 53.

13 

8 8.3

3 

1

0 

10.

42 

1 1.0

4 

96 10

0 

Saya merokok 

karena terpengaruh 

iklan rokok yang 

pernah saya lihat. 

20 20.8

3 

39 40.

63 

8 8.3

3 

2

6 

27.

08 

3 3.1

2 

96 10

0 

Saya merokok 

karena menurut 

saya merokok tidak 

berakibat apa-pa 

bagi diri saya 

9 9.38 47 48.

96 

22 22.

92 

1

0 

10.

42 

8 8.3

3 

96  

Sumber: Data Primer 2017 (Diolah) 

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat tentang jawaban 

responden pengaruh psikologi terhadap minat beli mereka terhadap 

rokok. Pada pertanyaan X4.1 tentang apakah responden merokok 

karena mereka ingin diakuin dilingkungan sebanyak 31 orang atau 

32.29% mengatakan tidak setuju dan yang mengatakan setuju 

sebanyak 25 orang atau 26.04%. pertanyaan X4.2 tentang apakah 

mereka merokok karena merokok adalah hal yang umum sebanyak 51 

orang atau 53.13% mengatakan setuju. Untuk pertnyaan X4.3 tentang 

apakah mereka terpengaruh merokok karena melihat iklan yang ada 
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sebanyak 39 orang atau 40.63% mengatakan setuju. Untuk pertanyaan 

X4.4 tentang apakah mereka merokok karena merokok tidak berakibat 

apa-apa untuk diri mereka sebanyak 47 orang atau 48.96% 

mengatakan setuju.   

e. Variabel Minat beli  

Tabel 4.13 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Minat Beli 

No 

Pertanyaan 

SS S R TS STS 
Total 

F % F % F % F % F % 

Merokok tidak 

berakibat berbahaya 

bagi diri saya maka 

saya akan terus 

membeli rokok 

21 21.

89 

52 54.

17 

6 6.2

5 

1

1 

11.4

6 

6 6.2

5 

96 10

0 

Jika saya bertemu 

dengan teman saya, 

saya akan mengajak 

teman saya untuk 

membeli rokok. 

18 18.

75 

53 55.

21 

9 9.3

8 

1

4 

14.5

8 

2 2.0

8 

96 10

0 

Jika saya 

mempunyai uang hal 

yang pertama yang 

akan saya beli adalah 

rokok. 

20 20.

8 

65 67.

71 

5 5.2

1 

5 5.21 1 1.0

4 

96 10

0 

Dengan merokok 

saya akan selalu 

mencari informasi 

yang berkaitan 

tentang rokok 

12 12.

5 

48 50 1

7 

17.

71 

1

7 

17.7

1 

2 2.0

8 

96 10

0 

Sumber: Data Primer 2017 (Diolah) 

Berdasarkan tabel diatas, untuk pertanyaan Y1.1 tentang apakah 

mereka akan tetap membeli rokok karena rokok tidak berakibat 

apa-apa bagi mereka sebanyak 52 orang atau 54.17% mengatakan 

setuju. Untuk pertnyaan Y1.2 tentang apakah jika mereka berteu 
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dengan teman mereka, mereka akan mengjaka teman tersebut 

untuk membeli rokok sebanyak 53 orang atau 55.21% mengatakan 

setuju. Untuk pertanyaan Y1.3 yaitu apakah jika mereka 

mempunyai uang mereka akan membeli rokok sebanyak 65 orang 

atau 67.71%. Dan sebanyak 48 orang atau 50% mengatakan akan 

mencari terus informasi tentang rokok. 

C. Analisis Data  

1. Uji Kuisioner 

a. Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur ketetapan suatu item 

dalam kuesioner atau skala yang ingin diukur. Dalam penentuan valid 

atau tidaknya item digunakan, kegatan yang harus dilakukan adalah 

dengan membandingkan rhitung  dengan rtabel dimana tarif signifikansi 

yang digunakan adalah 0,05 dengan N=96. Untuk mengetahui tingkat 

validitas tersebut, maka akan dilakukan terlebih dahulu uji statistik 

dengan menggunakan SPSS 23, adapun hasil outputnya dapat dilihat 

dari tabel dibawah ini. 

1). Budaya  

Tabel 4.14 

Ringkasan Hasil Uji Validitas Budaya (X1) 

No R Hitung R Tabel(0.05) Keterangan 

1 0.871 0.1671 Valid 

2 0.846 0.1671 Valid 

3 0.860 0.1671 Valid 

Sumber: Data Primer 2017 (Diolah)  
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       Dapat dilihat bahwa berdasarkan diatas, secara keseluruhan 

item pertanyaan pada variabel X1 dapat dinyatakan valid karena 

seluruh item pernytaaan memiliki nilai rhitung yang lebih besar dari 

rTabel yaitu sebesar 0.1671. 

2). Sosial  

Tabel 4.15 

Ringkasan Hasil Uji Validitas Sosial (X2) 

No R Hitung R Tabel(0.05) Keterangan 

1 0.740 0.1671 Valid 

2 0.800 0.1671 Valid 

3 0.822 0.1671 Valid 

Sumber: Data Primer 2017 (Diolah)  

Dapat dilihat bahwa berdasarkan tabel diatas, secara keseluruhan 

item pertanyaan pada variabel X2 dapat dinyatakan valid karena 

seluruh item pernytaaan memiliki nilai rhitung yang lebih besar dari 

rTabel yaitu sebesar 0.1671. 

3). Pribadi 

Tabel 4.16 

Ringkasan Hasil Uji Validitas Pribadi(X3) 

No R Hitung R Tabel(0.05) Keterangan 

1 0.764 0.1671 Valid 

2 0.724 0.1671 Valid 

3 0.750 0.1671 Valid 

4 0.795 0.1671 Valid 

5 0.741 0.1671 Valid 

Sumber: Data Primer 2017 (Diolah)  

Selanjutnya dapat dilihat  berdasarkan tabel diatas, secara 

keseluruhan item pertanyaan pada variabel X3 dapat dinyatakan valid 
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karena seluruh item pernytaaan memiliki nilai rhitung yang lebih besar 

dari rTabel yaitu sebesar 0.1671. 

4). Psikologi 

Tabel 4.17 

Ringkasan Hasil Uji Validitas Psikologi(X4) 

No R Hitung R Tabel(0.05) Keterangan 

1 0. 775 0.1671 Valid 

2 0. 760 0.1671 Valid 

3 0. 823 0.1671 Valid 

4 0. 654 0.1671 Valid 

Sumber: Data Primer 2017 (Diolah)  

Untuk Variabel X4 dinyatakan bahwa keseluruhan variabel 

penelitian mempunyai nilai Rhitung>Rtabel seihngga dapat 

dikatakan bahwa seluruh variabel X4 dinyatakan lulus uji 

Validitas.  

5). Minat Beli  

Tabel 4.18 

Ringkasan Hasil Uji Validitas Pribadi(X4) 

No R Hitung R Tabel(0.05) Keterangan 

1 0. 775 0.1671 Valid 

2 0. 760 0.1671 Valid 

3 0. 823 0.1671 Valid 

4 0. 654 0.1671 Valid 

Sumber: Data Primer 2017 (Diolah)  

Dapat dilihat bahwa berdasarkan diatas, secara keseluruhan item 

pertanyaan pada variabel Y dapat dinyatakan valid karena seluruh 

item pernyataan memiliki nilai rhitung yang lebih besar dari rTabel yaitu 

sebesar 0.1671. 
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b. Uji Reabilitas 

Uji reabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, 

apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten 

jika pengukurannya diulang. Dalam hal ini uji reabilitas dilakukan 

dengan menggunakan metode Cronbach’s Alpha  dengan kriteria 

bahwa tingkat alpa dihitung lebih besar dari koefisien Alpha 

Cronbach’s sebesar 0,60 maka data yang diujikan memiliki tingkat 

reabilitas yang baik. Adapun pengukuran tingkat alpha dilakukan 

dengan menggunakan program SPSS 23. Adapun hasil dari 

perhitungannya dapat terlihat pada tabel hasil output SPSS 23 

dibawah ini: 

Tabel 4.19 

Ringkasan Uji Reabilitas 

No Variabel 
Cronbach 

Alpa 

Cronbach Alfa 

yang 

diisyaratkan 

Keterangan 

1 Budaya 0.817 >60% Reliabel 

2 Sosial 0.693 >60% Reliabel 

3 Pribadi 0.810 >60% Reliabel 

4 Psikoligi 0.744 >60% Reliabel 

5 Minat Beli 0.744 >60% Reliabel 

Sumber: Data diolah dari responden, Maret 2017 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Cronbach 

Alpha > 60 maka setiap variabel yang diujikan memiliki tingkat 

reabilitas yang baik. Sehingga dapat diambil keputusan bahwa 

instrumen tersebut reabel dan dapat digunakan sebagai alat pengumpul 

data. 
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2. Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik harus dipenuhi 

pada analisis berganda dalam hal ini penulis mengambil system 

penglohan datanya menggunakan Eview- 8  untuk mengelola data. Hal 

ini juga merupakan salah satu keilmuan yang diperoleh penulis dalam 

perkuliahan. Adapun uji asumsi klasik yang penulis maksud sebagai 

berikut: 

a.  Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data 

terdistribusi secara normal atau tidak. Untuk itu data yang telah 

ada sebenarnya harus memenuhi persyaratan normalitas, alat 

uji yang digunakan adalah uji Jarque-Bera. Dalam uji 

Normalitas menggunakan metode Jarque-Bera untuk melihat 

apakah niali residual variabel mempunyai sebaran distribusi 

yang normal atau tidak adalah dengan membandingkan  

probabiliti jarque-bera yang harus lebih besar dibandingkan 

dengan  nilai alpha yaitu  0.05 atau 5%. Hasil analisi terhadap 

asumsi normalitas  disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.20 

        Uji Normalitas 

0

4

8

12

16

20

-6 -4 -2 0 2 4 6

Series: Residuals
Sample 1 96
Observations 96

Mean      -1.81e-15
Median   0.060441
Maximum  6.651284
Minimum -5.580249
Std. Dev.   1.953116
Skewness   0.091399
Kurtosis   3.767025

Jarque-Bera  2.486972
Probability  0.288377

 

Data: Data Primer 2017 (Diolah) 

Dalam uji Normalitas ini yang kita lihat untuk menentukan 

suatu variabel lulus uji Normalitas atau tidak adalah dengan 

membandingkan nilai Probability JB dengan nilai alpha 0.05 

(5%). Dari hasil uji dapat kita lihat pada tabel diatas bahwa 

nilai Probability JB bernilai 0.28837 (28.83%). Hal tersebut 

mengartikan bahwa nilai probability JB diatas 0.05(5%) yang 

berarti bahwa nilai residual variabel terdistribusi normal. 

Sehingga model regresi dapat digunakan untuk pengujian 

hipotesis.  

b. Uji Multikolinieritas 

Dalam uji selanjutnya adalah melakukan uji 

multikolinieritas. Multikolinieritas adalah adanya hubungan 

linier antar variabel independen. Jadi uji multikolinieritas 



112 
 

adalah untuk mengetahui  ada tidaknya variable independen 

yang memiliki kemiripan antar variable independen dalam 

suatu model. Dalam uji multikolinieritas menggunakan metode 

variance Inflation Faktor (VIF). Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 

maka tidak terdapat multikoliniertitas. Hasil analisis terhadap 

asumsi multikoliniertitas disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.21  

Uji Multikolinieritas 

Variance Inflation Factors  

Date: 04/28/17   Time: 19:42  

Sample: 1 96   

Included observations: 96  
    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    C  1.318022  31.77282  NA 

X1  0.014473  48.81282  2.420130 

X2  0.022446  75.24055  2.770241 

X3  0.008280  71.56861  2.718392 

X4  0.009762  48.81986  2.487953 

    
    

 

Data: Data Primer 2017 (Diolah) 

Dari Tabel diatas dapat kita lihat semua nilai VIF dibawah 

10. Maka hal ini dapat dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas antar variabel bebas dalam persamaan 

regresi, Dengan tidak terjadinya multikolinearitas maka 

persamaan regresi ini layak digunakan dalam penelitian. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance 
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dari residual satu pengematan kepengamatan yang lain. Jika 

variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisit atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada 

beberapa metode uji heteroskedastisitas yang dimiliki oleh 

EViews, seperti : Breusch-Pagan-Godfrey, Harvey, Glejser, 

ARCH, White dan lain-lain. Namun dalam penelitian ini 

digunakan metode ARCH. Dinyatakan lulus uji 

Heteroskedesitisitas apabila nilai Prob. F hitung lebih besar 

dari tingkat alpha 0,05 (5%) artinya tidak terjadi 

heteroskedastisitas, sedangkan apabila nilai Prob. F hitung 

lebih kecil dari dari tingkat alpha 0,05 (5%) terjadi 

heteroskedastisitas. Hasil analisis terhadap asumsi 

Heteroskedastisitas disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.23 

Uji Heteroskedastisitas 

 
Heteroskedasticity Test: ARCH   

     
     F-statistic 0.001917     Prob. F(1,93) 0.9652 

Obs*R-
squared 0.001958     Prob. Chi-Square(1) 0.9647 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 04/28/17   Time: 21:02   

Sample (adjusted): 2 96   
Included observations: 95 after adjustments  

Sumber: Data Primer 2017 (Diolah)  
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Dari Tabel diatas dapat dilihat jika nilai Prob.F (1,93) diatas 0,05 

maka dari uji ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

3. Uji Hipotesis 

a.  Uji T Statistik  

Uji t merupakan pengujian terhadap koefisien dari variabel 

bebas secara parsial. Uji ini dilakukan untuk melihat tingkat 

signifikansi dari veriabel bebas secara individu dalam 

mempengaruhi variasi dari variabel terikat. Berikut ini merupakan 

tabel hasil uji statistic t. 

Tabel 4.24 

Uji T 

Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares   

Date: 04/28/17   Time: 22:00   

Sample: 1 96    

Included observations: 96   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 6.089301 1.148052 5.304031 0.0000 

X1 0.106174 0.120305 0.882544 0.3798 

X2 -0.131304 0.149820 -0.876410 0.3831 

X3 0.323577 0.090993 3.556080 0.0006 

X4 0.230017 0.098805 2.328003 0.0221 

Sumber: Data Primer 2017 (Diolah) 

 

Dari hasil output pengujian  data uji t menggunakan aplikasi 

Eviews tersebut dapat kita lihat nilai probablitity masing masing 

variabel Budaya(X1), Sosial (X2), Variabel Pribadi (X3), dan 

variabel psikologi  (X4). Suatu variabel X berpengaruh terhadap 

variabel Y jika nilai probabilitynya dibawah 0,05(5%). Maka 
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dapat disimpulkan bahwa variabel budaya dan sosial tidak 

berpengaruh terhadap minat beli konsumen rokok karena 

mempunyai nilai probability masing masing diatas 0,05 yaitu 

0,3798 dan 0,3831. Namun nilai probability variabel Pribadi 

sebesar 0,0006 dan variabel psikologi sebesar 0,0221 atau 

keduanya mempunyai nilai probability dibawah 0.005 sehingga 

dapat dikatakan bahwa variabel pribadi dan psikologi mempunyai 

pengaruh terhadap minat beli konsumen. 

b.  Uji F  

Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen di 

dalam model dapat dilakukan dengan uji simultan (uji F). Uji 

statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Apabila nilai prob. 

t hitung (ditunjukkan pada Prob.) lebih kecil dari tingkat 

kesalahan (alpha) 0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat 

dikatakan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikatnya, dan sebaliknya. Berikut ini merupakan tabel 

hasil uji statistik f. 
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Tabel 4.25 

Uji F 

R-squared 0.463047     Mean dependent var 15.03125 

 Adjusted R-squared 0.439445     S.D. dependent var 2.665385 

S.E. of regression 1.995580     Akaike info criterion 4.270424 

Sum squared resid 362.3929     Schwarz criterion 4.403984 

Log likelihood -199.9804     Hannan-Quinn criter. 4.324411 

F-statistic 19.61871     Durbin-Watson stat 1.787096 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Sumber: Data Primer 2017 (Diolah) 

 

Dari tabel diatas menampilkan asil uji f sehingga kita dapat 

mengetahui apakah variabel variabel yang dimasukan dalam 

penelitian memiliki pengaruh terhadap minat beli konsumen 

rokok yaitu dengan melihat nilai Prob. (F-Statistic). Nilai (F-

Statistic) memiliki nilai sebesar 0.000000 atau dibawah 0.05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel budaya, sosial, 

pribadi dan psikologi secara bersama-sama dapat mempengaruh 

minat beli konsumen rokok.  

c.  Uji R-Square (Uji R) 

Koefisien determinasi menjelaskan variasi pengaruh variabel-

variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Atau dapat pula 

dikatakan sebagai proporsi pengaruh seluruh variable bebas 

terhadap variabel terikat. Semakin besar nilai R-Square maka 

semakin besar pula pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Berikut ini merupakan tabel hasil uji R-Square. 
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Tabel 4.26 

Uji R-Squared 

R-squared 0.463047     Mean dependent var 15.03125 

 Adjusted R-squared 0.439445     S.D. dependent var 2.665385 

S.E. of regression 1.995580     Akaike info criterion 4.270424 

Sum squared resid 362.3929     Schwarz criterion 4.403984 

Log likelihood -199.9804     Hannan-Quinn criter. 4.324411 

F-statistic 19.61871     Durbin-Watson stat 1.787096 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Sumber: Data Primer 2017 (Diolah) 

Dari tabel diatas dapat dilihat jika nilai R-Square nya 

mencapai 0,463047 atau sebesar 46%. Jadi minat beli konsumen 

rokok dipengaruhi oleh variabel budaya, sosial, pribadi dan 

psikologi hanya sebesar 46% dan 54% lainnya dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dimasukan didalam penelitian. 

D. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

memengaruhi minat beli konsumen rokok dan bagaimana pandangan perilaku 

konsumen islam terhadap perilaku konsumen rokok.  

1. Faktor apa saja yang memengaruhi minat beli konsumen rokok 

Perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, 

kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dana 

bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan mereka. Minat merupakan salah satu 

aspek psikologis yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap 

perilaku dan minat juga merupakan sumber motivasi yang akan 

mengarah kan seseorang untuk melakukan apa yang mereka 
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lakukan . Minat beli merupakan bagian dari komponen prilaku 

dalam sikap mengonsumsi. Jadi minat beli adalah salah satu dari 

perilaku konsumen yang dimana dalam minat digambarkan situasi 

seseorang sebelum melakukan tindakan yang dapat dijadikan dasar 

untuk memprediksi perilaku atau tindakan tersebut. Menurut Koller 

dan Ketler ada dua faktor yang memengaruhi perilaku  konsumen 

yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor yang berasal dari luar 

individu konsumen atau kita sebut sebagai faktor eksternal yaitu 

budaya dan sosial sedangkan faktor yang bersal dari dalam diri 

individu atau kita sebut sebagai faktor internal yaitu psikologi dan 

pribadi. Adapun hasil penelitian yang diujikan kepada masyarakat 

muslim di Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran terkait 

faktor-faktor yang memengaruhi minat beli konsumen rokok 

sebagai berikut: 

a). Pengaruh faktor budaya terhadap minat beli konsumen 

rokok 

Berdasarkan yang telah dijelaskan diatas bahwa 

Faktor budaya memberikan pengaruh paling luas dan 

mendalam pada tingkah laku konsumen. Kebudayaan 

merupakan faktor penentu keinginan dan perilaku 

seseorang yang paling mendasar. Perilaku manusia akan 

sangat dipengaruhi oleh kebudayaan dimana ia bertempat 

tinggal dan pengaruh tersebut akan terus ada dan terus 
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berubah mengikuti perkembangan jaman. Berdasarkan 

variable Budaya (X1) dengan 3 item pertanyaan pengaruh 

budaya terhadap minat beli  bahwa yang paling 

mendorong dari variable budaya yang mempengaruhi 

minat beli konsumen terhadap rokok adalah pertanyaan 

X1.2 bahwa sebanyak 54 orang atau 56.25% menyatakan 

bahwa tempat tinggal mereka memengaruhi keinginan 

mereka untuk merokok. Selanjutnya sebanyak 41 atau 

sebesar 42.70% orang mengatakan setuju bahwa mereka 

merokok karena merokok sudah menjadi kebiasaan orang-

orang disekitar mereka. Faktor kelas sosial item X1.3 

sebanayk 30 dari 96 orang yang menjadi responden 

mengatakan setuju bahwa mereka merokok karena 

menurut mereka merokok dapat membedakan hidup 

mereka.  

 Namun dari hasil perhitungan secara parsial dengan 

menggunakan uji t  dapat kita lihat nilai probability 

variabel X1 sebesar 0,3798 > dari nilai 0,05. Sehingga 

dengan demikian Ha diterima dan Ho ditolak. 

Kesimpulannya tidak ada pengaruh antara budaya dan 

minat beli konsumen rokok. Hal tersebut bertentangan 

dengan teori yang diajukan diatas bahwa faktor budaya 

memengaruhi minat beli konsumen.  
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b). Pengaruh faktor sosial terhadap minat beli konsumen 

rokok  

Faktor sosial adalah salah satu faktor eksternal yang 

dapat dipengaruhi oleh kelompok referensi, keluarga serta 

peran status sosial konusmen. Dari hasil sebaran angket 

yang diberikan pada responden  diantara kelompok 

referensi, keluarga serta peran status yang memiliki 

pengaruh terbesar adalah faktor keluarga atau item 

pertanyaan X2.2 sebanayak 56 orang mengatakan setuju. 

Selanjutnya sebanyak 49 orang mengatakan setuju jika 

pengaruh teman memengaruhi keinginan mereka untuk 

merokok. Item pertanyaan X2.3 sebanyak 41 orang 

mengatakan setuju jika peran dan status yang mereka 

miliki memengaruhi minat beli mereka terhadap rokok. 

Namun dari hasil perhitungan secara parsial dengan 

menggunakan uji t  faktor sosial tidak berpengaruh hal itu 

dapat kita lihat nilai probability variabel X2 0,3831 > dari 

nilai 0,05. Sehingga dengan demikian Ha diterima dan Ho 

ditolak. Kesimpulannya faktor sosial tidak memengaruhi 

minat beli konsumen rokok. Hal ini bertentangan dengan 

teori yang telah dikemukakan diatas bahwa faktor sosial 

dapat memengaruhi minat beli konsumen. Sebagaimana 

yang telah dijelaskan diatas faktor sosial adalah salah satu 
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faktor eksternal atau faktor yang berasal dari lingkungan 

seperti keluarga, kelompok referensi, dan peran status 

seseorang. Faktor sosial dalam penelitian ini tidak 

memengaruhi minat beli konsumen rokok hal ini mungkin 

saja terjadi karena berdasarkan karakteristik responden 

dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berumur 

lebih dari 18 tahun, yang berarti responden tersebut sudah 

dapat menentukan pilihannya secara rasional tanpa 

terpengaruh dengan lingkungan sosial. 

c). Pengararuh faktor pribadi terhadap minat beli konsumen 

rokok 

Keputusan pembelian juga dipengaruhi karakteristik 

peribadi seperti umur dan tahap siklus hidup, pekerjaan, 

kondisi ekonomi, gaya hidup, keperibadian dan konsep 

diri. Variabel pribadi (X3) dengan 5 item pertanyaan 

tentang hal apa saja yang berpengaruh terhadap minat beli 

konsumen rokok dari pribadi mereka. Sebanyak 51 orang 

mengatakan setuju pada item X3.2 dan X3.5 bahwa tempat 

kerja dan konsep diri  mereka memengaruhi keinginan 

mereka untuk merokok.  Hal yang selanjutnya yang 

berpengaruh dari pribadi mereka terhadap minat beli 

adalah 49 orang mengatakan setuju pada item pertanyaan 

X3.3 bahwa kondisi ekonomi mereka memengaruhi minat 
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mereka untuk membeli rokok. Dan pada item pertanyaan 

X3.4 sebanayak 46 orang mengatakan setuju bahwa gaya 

hidup mereka memengaruhi minat mereka untuk merokok. 

Hal yang paling kecil dari faktor pribadi yang 

memengaruhi minat beli konsumen adalah umur dan tahap 

siklus hidup sebanyak 42 orang mengatakan setuju. Jadi 

dapat disimulkan bahwa dari hasil sebaran angket yang 

diberikan kepada responden bahwa hal yang berpengaruh 

dari dalam pribadi konsumen untuk merokok adalah 

pekerjaan dan konsep diri seseorang memengaruhi minat 

mereka untuk merokok sedangkan umur adalah hal yang 

paling kecil dari faktor pribadi yang memengaruhi minat 

seseorang untuk merokok.  

Dari hasil Hasil perhitungan secara parsial dengan 

menggunakan uji t faktor pribadi berpengaruh terhadap 

minat beli konsumen rokok. Dapat kita lihat nilai 

probability variabel X3 0,0006 > dari nilai 0,05. Sehingga 

dengan demikian Ha ditolak dan Ho diterima. Maka dapat 

disimpulkan faktor pribadi memengaruhi minat beli 

responden terhadap rokok sesuai dengan teori yang telah 

dikemukakan diatas. Faktor pribadi yang mempunyai 

sebaran jawaban responden setuju terbanyak adalah 

mengatakan tempat kerja dan konsep diri mereka adalah 
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faktor terbesar yang memengaruhi keinginan mereka 

untuk merokok. Hal ini dapat disimpulkan bahwa faktor 

dari dalam diri seseorang memengaruhi keinginan mereka 

untuk merokok.  

d). Pengararuh faktor psikologi terhadap minat beli 

konsumen rokok 

 Faktor psikologi (X4) dengan emapt item 

pertanyaan. Faktor psikologis adalah salah satu faktor 

yang berasal dari dalam diri konsumen. Faktor psikologi 

dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu Motivasi, 

persepsi, proses belajar dan kepercayaan. Hal yang 

berpengaruh terbesar adalah persepsi atau item X4.2 

sebanyak 51 orang mengatakan setuju bahwa persepsi 

mereka merokok sudah hal umum sehingga memengaruhi 

minat mereka untuk merokok. Pada item selanjutnya yang 

mendapat jawaban setuju terbanyak adalah kepercayaan 

sebanayak 47 orang mengatakan setuju bahwa mereka 

tetap mempunyai minat beli terhadap rokok karena mereka 

percaya rokok tidak akan berakibat apa-apa bagi mereka. 

Hal yang selanjutnya adalah proses belajar atau item 

pertanyaan X4.3 sebanyak 39 orang mengatakan setuju 

jika iklan yang ada memengaruhi keinginan mereka untuk 

merokok. Dan sebanyak 25 orang pada item X4.1 bahwa 
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mereka merokok karena ingin diakui dilingkungan sosial 

namun sebanyak 31 orang mengatakan tidak setuju. 

Hasil perhitungan secara parsial dengan menggunakan 

uji t faktor psikologi memengaruhi minat beli konsumen 

terhadap rokok hal itu dapat kita lihat dari nilai probability 

variabel X4 0,0221 > dari nilai 0,05. Sehingga dengan 

demikian Ha ditolak dan Ho diterima. Maka dapat 

disimpulkan bahwa faktor psikologi memengaruhi minat 

beli responden untuk membeli rokok. Faktor psikologi 

adalah salah satu faktor yang berasal dari dalam diri 

manusia. Dalam penelitian faktor psikologi mempunyai 

pengaruh terhadap minat beli konsumen rokok yang berate 

hal tersebut sesuai dengan teori yang telah dikemukakan 

diatas bahwa faktor psikologi memengaruhi minat beli 

konsumen rokok.  

e). Pengaruh faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologi 

secara simultan terhadap minat beli konsumen rokok 

Dari hasil regresi berganda keempat faktor diatas 

dapat disimpulkan ada pengaruh faktor budaya, sosial, 

pribadi dan psikologi secara bersama-sama terhadap minat 

beli konsume. Hal tersebut sesuai dari hasil output hasil 

perhitungan yang menggunakan eviews dilihat dari nilai 
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Prob(F-Statistic) sebesar 0.0000 < 0,005. Maka dapat 

disimpulkan ada pengaruh keempat faktor tersebut secara 

bersama-sama terhadap minat beli konsumen rokok. Dan 

seberapa besar pengaruh keempat faktor tersebut dalam 

memengaruhi minat beli konsumen rokok dapat dilihat 

dari nilai R-Square. Dari hasil output perhitungan nilai R-

Square sebesar 0.463047 atau sebesar 46%. Maka dapat 

disimpulkan minat beli konsumen rokok dipengaruhi 46% 

oleh budaya,sosial,pribadi dan psikologi dan 56% lainnya 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukan dalam 

penelitian. 

2. Bagaiman persepektif perilaku konsumen islam terhadap perilaku 

konsumen rokok. 

Islam merupakan agama yang sempurna, mengatur semua 

aspek kehidupan yang berlandaskan alquran dan alhadist. Salah 

satunya muamalah,  semua kegiatan muamalah itu boleh dilakukan, 

kecuali yang ada larangan tegas dari Allah dan rasul-Nya. Larangan 

itu biasanya dimaksudkan untuk kemaslahatan.  Muamalah 

diantaranya kegiatan ekonomi, dimana ekonomi adalah cabang 

ilmu yang membahas terkait dengan aktivitas baik secara individu 

ataupun bermasyarakat. Dalam pandangan Islam, ekonomi adalah 

ilmu yang membahas tentang upaya mengadakan dan 

meningkatkan produktivitas barang dan jasa. Dengan demikian 
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maka ekonomi dalam Islam yaitu aktivitas yang berkaitan dengan 

cara berproduksi, distribusi dan konsumsi sesuai dengan ajaran 

Islam.  

Perilaku konsumsi dalam Islam harus memiliki tujuan yaitu 

pencapaian maslahah bukan utilitas. Memperoleh manfaat dan 

keberkahan dalam mengkonsumsi itu hal terpenting, dimana 

konsumen memperoleh manfaat pada saat terpenuhi kebutuhan 

fisikis dan keberkahan diperoleh ketika mengkonsumsi barang dan 

jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam.  Islam juga mengajarkan 

kepada umatnya agar dalam bekonsumsi harus lebih 

mengutamakan kebutuhan pokok berorientasi pada falah. 

Allah swt berfirman dalam al-quran surat Al-Baqarah ayat 195 

: 

                                  

Artinya : Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, 

dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam 

kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang berbuat baik
91

 
 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah  memerintahkan 

manusia untuk memebelanjakan hartanya dijalan Allah SWT. 

selain itu pada ayat diatas juga melarang manusia untuk 

menjerumuskan dirinya sendiri kedalam kebinasaan. Artinya umat 

                                                             
91

 Departemen Agama, Op.Cit. h. 7. 
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islam diperintahkan untuk menggunakan hartanya agar berguna 

bagi dirinya dan orang lain.  

Banyak perilaku konsumsi sekarang ini yang belum sesuai 

dengan norma dan prinsip konsumsi Islam, cenderung memuaskan 

hawa nafsunya dalam mengkonsumsi dan tidak bisa membedakan 

antara kebutuhan dan keinginan. Adanya motivasi yang 

membuatnya  mengonsumsi suatu produk karena mengikuti orang-

orang disekitar mereka atau terpengaruh oleh teman sepergaulan 

mereka  tanpa berfikir rasional akan manfaat dari barang yang 

dibeli. 

Konsumsi rokok dapat dikategorikan pada kebutuhan 

Tahsiniyyah karena rokok bukanlah kebutuhan yang pertama yang 

harus dipenuhi oleh setiap konsumen. Bila dilihat dari pola 

konsumsi yang ada pada masyarakat terhadap rokok yang terjadi 

saat ini adalah konsumsi rokok tersebut terlalu berlebihan dan tidak 

semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Mereka 

merokok karena terpengaruh oleh lingkungan mereka seperti 

teman, kerabat atau tempat kerja mereka tanpa memikirkan 

keuntungan apa yang akan mereka dapat dari hasil merokok 

tersebut. Berdasarkan hasil penelitian sebanyak 52 orang dari 96 

orang yang menjadi responden mangatakan setuju jika menurut 

mereka merokok tidak berakibat apa-apa sehingga mereka terus 

akan merokok. Sebgaimana yang telah dikemukan diatas ada 
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beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam berkonsumsi 

seorang muslim. Namun dilihat dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan bahwa dalam konsumsi rokok oleh konsumen melanggar 

beberapa prinsip dalam konsumsi islam yaitu prinsip syariah, 

prinsip prioritas dan prinsip kuantitas. Sipat rokok yang berbahaya 

tentunya dapat mengurangi minat beli konsumen rokok karena 

sebagai seorang muslim semua barang yang dikonsumsi harus 

menjaga kebersihan barang konsumsi tersebut atau barang yang 

dikonsumsi tidak berbahaya bagi tubuh. 

Selain itu sebagai seorang muslim dalam melakukan kegiatan 

konsumsi harus  mengutamakan akhirat dari pada dunia. Dalam  

hal ini seorang muslim akan dihadapkan  kepada konsumsi yang 

bersifat duniawi dan ibadah. Akan tetapi jika seorang muslim yang 

rasional, yaitu orang beriman akan mengalokasikan anggaran lebih 

banyak untuk akhirat dari pada untuk duniawi. Karena 

sesungguhnya Allah memperkenankan hambanya menikmati 

kekayaan sebagai wujud syukur kepadanya dan sebagai sarana 

untuk mendukung ibadah.  

Selanjutnya seorang muslim dalam pemenuhan konsumsi harus 

memperhatikan etika dan norma. Peradaban diera moderen 

tentunya semakin kompleks, semakin tinggi tingkat kemajuan 

peradaban semakin tinggi dorongan-dorongan fisiologik karena 

faktor psikoligis. Dalam masyarakat primitive kebanyakan 
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konsumsi masih bersifat sederhana, karena dorongan kebutuhannya 

sangat sederhana. Tetapi peradaban diera sekarang ini 

mengakibatkan menurunya jiwa kesederhanaan dalam diri 

seseorang. 

Prinsip-prinsip konsumsi juga  harus dijadikan pedoman dalam 

perilaku seorang muslim. Dalam buku Lukman hakim bahwa 

sebagai seorang muslim harus mempunyai prinsip dalam 

melakukan kegiatan konsumsi. Salah satunya adalah memerhatikan 

kebersihan barang yang dikonsumsi artinya barang yang kita 

konsumsi harus bebas dari kotoran maupun penyakit, demikian 

juga harus menyehatkan, bernilai gizi, dan bernilai manfaat tidak 

mempunyai kemudharatan. Seperti dalam firman Allah SWT. 

Dalam surah Al-baqarah ayat 172 : 

                  

          

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara 

rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan 

bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu 

menyembah.”
92

   

 

Merokok adalah salah satu perilaku konsumen. Semua orang 

tahu merokok merupakan kegiatan yang tidak sehat. Namun dari 

hasil angket yang disebarkan kepada responden sebanyak 47 orang 

mengatakan mereka tetap merokok karena menurut mereka 

                                                             
92
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merokok tidak berakibat apa-apa bagi mereka. Diketahui bahwa 

suatu kegiatan identik dengan sesuatu yang bersumber dari hawa 

nafsu. Sedangkan hawa nafsu manusia mempunyai kecenderungan 

yang saling bertentangan ada baik dan ada buruk. Sehingga 

konsumsi dalam islam harus bermanfaat bagi diri kita. 

Ada beberapa prinsip konsumsi konsumen rokok yang tidak 

berdasarkan prinsip konsumsi seorang muslim. Dilihat dari 

tujuannya konsumen rokok dalam konsumsi tidak bertujuan  untuk 

ibadah namun lebih dari hanya untuk mencari kepuasan semata. 

Selain itu pula konsumsi seorang muslim seharusnya memerhatikan 

prinsip kebersihan yang artinya barang konsumsi harus bebas dari 

kotoran maupun penyakit,  namun yang terjadi adalah konsumen 

rokok tidak memerhatikan hal tersebut. Selanjutnya konsumsi 

konsumen rokok tidak memerhatikan prinsip sederhana mereka 

terlalu berlebihan dalam mengonsumsi rokok. Hal itu seseuai 

dengan data yang didapat dari sebar angket bahwa sebanyak 42 

orang dari 96 orang yang menjadi responden merokok >10 

batang/hari. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari hasil penelitian  “Analisis Faktor-faktor yang 

memengaruhi minat beli konsumen rokok dalam Perspektif Ekonomi Islam 

(Study Masyarakat Muslim Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran)” 

adalah sebagai berikut :  

1. Berdasarakan dari beberapa uji yang dilakukan mulai dari uji 

validitas, reabilitas dan uji regresi berganda diketahui faktor apa 

saja yang memengaruhi minat beli konsumen rokok. Dari nilai 

probilitas dapat diketahui bahwa faktor budaya dan sosial tidak 

memengaruhi minat beli konsumen karena nilai probabilitas 

masing-masing 0.3738 dan 0.3831 atau diatas 0.05. Sedangkan nilai 

probablitas Variabel Probadi dan Psikologi masing masing sebesar 

0.0006 dan 0.0221 sehingga dapat disimpulkan faktor pribadi dan 

psikologi memengaruhi minat beli konsumen terhadap rokok. Jadi 

dapat disimuplkan dari hasil pengolahan data dapat disimpulkan 

bahwa faktor budaya dan sosial tidak memengaruhi minat beli 

konsumen terhadap rokok dan faktor pribadi dan psikologi 

berpengaruh terhadap minat beli konsumen rokok. Kemampuan 

Faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologi memengaruhi minat 

beli sebesar 0.463047 atau sebesar 46% dilihat dari nilai R-Square. 
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2. Perilaku konsumen rokok belum sesuai dengan perilaku konsumen 

islam. Ada beberapa perilaku konsumen rokok yang tidak sesuai 

dengan prinsip konsumsi dalam islam seperti barang yang 

dikonsumsi seorang msulim harus bersih jauh dari penyakit 

sedangkan rokok mempunyai banyak dampak apabila kita 

mengkonsumsi nya. Selain itu konsumsi rokok termasuk mubazir 

karena seorang yang mengkonsumsi rokok tidak mendapatkan 

untung apa-apa. Selain itu sifat falah dan maslahah dalam konsumsi 

rokok tidak ada. Konsumsi rokok jika dilihat dari urgensinya 

termasuk konsumsi tahsiniyyah. 

B. Saran  

1. Untuk Konsumen Rokok mengingat dampak yang dihasilkan oleh rokok 

diharapkan untuk mengurangi konsumsi rokok karena rokok tidak 

memberikan manfaat sedikit pun. Dan tidak terpengaruh oleh orang-orang 

yang merokok disekitar. 

2. Bagi Pemerintah diharapkan penelitian ini dijadikan sebagai acuan untuk 

menilai kebijakan yang telah dibuat dan selanjutnya adalah membuat 

kebijakan yang ampuh untuk mengurangi konsumen rokok yang ada di 

Indonesia.  

3. Bagi peneliti selanjutnya agar bisa meneliti lebih dalam dan luas 

mengenai permasalahan faktor yang memengaruhi keinginan konsumen 

untuk merokok. Dan menambah variabel-variabel lain yang bisa 

mempengaruhi minat beli konsumen. 
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