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ABSTRAK 

 

 

Covid 19 mulai merebak di Indonesia pada akhir bulan Februari 

tahun 2020 dan masih berlangsung hingga saat ini. Kehadiran dari virus 

ini memberikan dampak pada perilaku dan tindakan setiap konsumen di 

Indonesia yang mana menimbulkan kepanikan dan rasa cemas atau takut 

akan tertular penyakitnya serta cemas akan kekurangan sandang maupun 

pangan untuk memenuhi kebutuhannya dimasa yang akan datang. Atas 

dasar kecemasan tersebutlah yang memunculkan perilaku konsumen 

membeli produk secara besar untuk memenuhi kebutuhannya dimasa 

yang akan datang. Produk yang menjadi fokus konsumsi masyarakat 

dimasa pandemi diantaranya alat kesehatan, masker dan sembako. Rasa 

takut yang tinggi atau berlebihan akan membuat konsumen melakukan 

tindakan pembelian yang implusif. Perilaku konsumtif pun membuat 

kecenderungan manusia untuk melakukan konsumsi tanpa batas. Saat 

kondisi konsumen dalam keadaan panik atau khawatir akan suatu 

keadaan misalnya saat terjadinya Covid 19 maka konsumen cenderung 

akan melakukan pembelian yang tak terduga tanpa berfikir secara 

rasional, hal ini tidak mencerminkan perilaku konsumen muslim 

sebagaimana mestinya. Islam mengajarkan dalam memenuhi kebutuhan 

hidup hendaklah kebutuhan (needs) lebih mendominasi bukan sekedar 

kepada keinginan (wants). 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian 

kuantitatif survei dengan pendekatan lapangan (field research). 

Sedangkan teknik penarikan sampel menggunakan non-probability 

sampling dengan teknik pengambilan sampel yakni Teknik Purposive 

Sampling. Variabel dalam penelitian ini meliputi; Variabel Idependen 

(variabel X) yaitu Panic Buying, Variabel Dependen (variabel Y) yaitu 

Impluse Buying, Variabel Mediasi (Variabel M) yaitu Perilaku Konsumen 

Muslim. 

Berdasarkan hasil pengujian data yang telah dilakukan peneliti, 

maka hasil penelitian ini ialah; positif namun tidak signifikan antara 

variable panic buying terhadap impulse buying. Positif dan signifikan 

antara variable panic buying terhadap perilaku konsumen muslim. Positif 

dan signifikan antara variabel perilaku konsumen muslim terhadap 

impulse buying. Variabel perilaku konsumen muslim memediasi secara 

penuh (fully mediation) antara variabel panic buying terhadap tindakan 

impulse buying seorang konsumen dalam mengkonsumsi. 

 

Kata Kunci: Panic Buying, Impulse Buying, Perilaku Konsumen 

Muslim, Sembako 
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ABSTRACT 

 

 

Covid -19 staring the outbreak in Indonesia at the end of 

February 2020, which still happens until now. The presence of the virus 

has impacted the behavior and act of every consumer in Indonesia, which 

causes panic buying and fear of being infected by the disease along with 

the anxious feeling towards the insufficient amount of clothing and food 

to fulfill requisite on the future. Based on that anxious feeling issue, the 

consumer is to buy the product on a large scale to fulfill the requisite in 

the future. The product that becomes the focus of consumption among the 

society during the pandemic is the medical kit, mask, and food supply. 

The high intensity or excessive amount anxious will cause the consumer 

to commit the act of impulsive buying. This consumptive behavior 

eventually makes a tendency for people to commit without a limit. On the 

condition that when a consumer is in a state of PanicPanic or anxiety, 

there will be circumstances such as when the Covid-19 has occurred, the 

consumer will often commit the unexpected buying without rational 

thinking, this kind of behavior does not reflect how the Muslim consumer 

should be. Islam edifies to fulfill the dailies that the demand (needs) shall 

be more dominant than the desire (wants). 

The researcher uses the quantitative survey method with the field 

approach (field research) in this research. At the same time, the method 

of retracting samples uses non-probability sampling with using purposive 

sampling technique for collecting the sample. The variable in this 

research comprises; Independent variable (Variable X) that is Panic 

Buying. Variable Dependent (Variable Y) Impulsive Buying, Variable 

Mediate(Variable M) that is Muslim Consumer Behavior. 

Based on the data testing result which is conducted by the 

researcher, the result of this research shown: positive but not shown any 

significance among the PanicPanic Buying variable towards impulse 

buying. Positive and significant among the PanicPanic Buying variable 

towards the Muslim consumer. Positive and significant among the 

Muslim consumer variable towards the impulsive buying. The variable of 

Muslim consumer behavior is fully mediated among the Panic buying 

variable towards the consumer's impulse buying in terms of consummate.  

 

Keyword: Panic Buying, Impulse Buying, Muslim Consumer 

Behavior,  Food Groceries 
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MOTTO 

 

ُكلُۡوا َواۡشَربُۡوا َوََل تُۡسِرفُۡوا   ۚ ٰيبَنِۡىۤۡ ٰاَدَم ُخُذۡوا ِزۡينَتَُكۡم ِعۡنَد ُكلِّ َمۡسِجٍد وَّ

ََ  اِنَّٗه ََل يُِحبُّ اۡلُمۡسِرفِۡين  
 

Artinya: “ Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus 

pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan 

berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” 

 

(QS. Al-A’raf ayat 31) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk memperjelas arah pembahasan skripsi ini peneliti 

membatasi hanya pada pengaruh dari panic buying dan mediasi prilaku 

konsumen muslim. Pengaruh dan mediasi yang dimaksud adalah 

pengaruh panic buying terhadap impulse buying dimasa pandemi Covid 

19 dengan prilaku konsumen muslim sebagai mediasi. 

Fokus pengamatan pada penelitian ini adalah pembahasan 

mengenai bagaimana pengaruh dari punic buying terhadap impulse 

buying dan bagaimana prilaku konsumen muslim memediasi keduanya, 

dengan objek penelitian ini adalah konsumen produk sembako. 

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih 

dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung 

didalamnya untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan interpretasi 

maupun pemahaman makna yang terkandung dalam judul skripsi ini. 

Adapun judul skripsi adalah “PENGARUH PANIC BUYING 

TERHADAP IMPULSE BUYING DI MASA PANDEMI COVID-19 

DENGAN PERILAKU KONSUMEN MUSLIM SEBAGAI 

MEDIATOR (Studi Pada Konsumen Produk Sembako Di Bandar 

Lampung)”, maka perlu dikemukakan istilah atau kata-kata penting agar 

tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi para pembaca. 

1. Panic buying 

Panic buying diartikan sebagai perilaku konsumen berupa 

pembelian produk dalam jumlah besar agar tidak mengalami 

kekurangan dimasa depan.
1
 

2. Impulse buying 

Impulse buying adalah perilaku pembelian yang tidak direncanakan 

yang dilakukan dengan sedikit atau tanpa pertimbangan, terdiri dari 

                                                           
1Muhammad Abdan Shadiqi Et Al., “Panic buying Pada Pandemi Covid-19 : 

Telaah Literatur Dari Perspektif Psikologi” 19, No. 02 (2021): 131–41, 

Https://Doi.Org/10.7454/Jps.2021.15. 
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peran penting emosi dan didorong oleh desakan taktertahankan 

untuk membeli.
2
 

3. Pandemi 

Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi serempak dimana-

mana, meliputi daerah geografis yang luas (seluruh negara/benua). 

Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama 

bagi seluruh warga dunia.
3
 

4. Covid 19 

Corona Virus Disease 2019 atau yang biasa disingkat Covid 19 

adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, 

salah satu jenis koronavirus. Penderita Covid 19 dapat mengalami 

demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas.
4
 

5. Perilaku 

Perilaku menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tanggapan 

atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.
5
 

6. Kosumen 

Konsumen menurt Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka (2) yakni: 

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 

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

diperdagangkan.
6
 

7. Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen merupakan kegiatan-kegiatan individu yang 

secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan 

                                                           
2Khairunas, “Bahaya Impulse buying Pada Pelanggan Online Shop Saat 

Pandemi Covid-19,” Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial 1(1) (2020): 349–

353. 
3Ratna Dhelva I. W, “Bedanya Endemi, Epidemi, Dan Pandemi,” 

Ners.Unair.Ac.Id, 2021. (On.Line) (Diakses: 19 Agustus 2021) 
4“Kendal Tanggap Covid-19,” Pemerintah Kabupaten Kendal Tanggap Covid-

19, 2021. (On.Line) (Diakses: 19 Agustus 2021) 
5Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat 

Bahasa Edisi Kelima, (On-Line) 
6Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar 

Grafik, 2008).Hlm. 27 
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barang-barang dan jasa termasuk didalamnya proses pengambilan 

keputusan pada persiapan dan penentu kegiatan tersebut.
7
 

8. Konsumen Muslim 

Muslim atau Islam mengajarkan agar dalam memenuhi 

kebutuhannya baik primer, sekunder maupun tersier, hendaknya 

dilakukan dengan tujuan ibadah kepada Allah dengan mematuhi 

norma-norma ajaran Islam, seperti tidak boros atau berlebihan.
8
 

9. Mediasi 

Mediasi adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara 

variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen, 

sehingga variabel  independen tidak langsung menjelaskan atau 

memengaruhi variabel dependen.
9
 

10. Sembako 

Sembako adalah singkatan dari Sembilan Bahan Pokok. Secara 

luas sembako adalah hal yang dibutuhkan manusia dalam kegiatan 

pemenuhan kebutuhannya atas pangan.
10

 

Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat dipahami bahwa judul 

yang dimaksud dalam skripsi ini adalah menganalisis pengaruh dari panic 

buying atau panik dalam pembelian konsumen dimasa pandemi Covid 19 

terhadap tindakan pembelian secara tidak terduga (impulse buying) 

berdasarkan keinginan individu dari konsumen atas pembelian produk 

sembako dan juga menganalisis perilaku dari konsumen muslim yang 

memediasi panic buying terhadap tindakan impulsif seorang konsumen 

dalam melakukan konsumsi. 

 

 

 

 

                                                           
7Endang Tri Wahyuni, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumsi 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pgri Yogyakarta,” Jurnal Ekonomi, N.D.Hlm. 

7 
8M. Nur Riantor Al Arif, “Perilaku Konsumen Muslim Dalam 

Memaksimumkan Kepuasan,” Jurnal Sosio-Religia Linksas Yogyakarta, No. 2 (2010): 1–

16.Hlm. 27 
9Ngatno, Analisis Data Variabel Mediasi Dan Moderasi Dalam Riset Bisnis 

Dengan Propgram Spss, Ed. Tim Farishma, Cetakan 1 (Yogyakarta: Popup Design, 

2015). Hlm. 6 
10Anne Ahira, “Sembako,” Www.Anneahira.Com, 2019. (On.Line) (Diakses: 19 

Agustus 2021) 
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B. Latar Belakang Masalah 

Wabah Covid 19 ditemukan pertama kali di Wuhan, Hubei, 

Tiongkok, pada bulan Desember 2019. Covid 19 utamanya akan 

menyerang saluran pernapasan seseorang yang dapat mengakibatkan 

sindrom pernapasan sampai dengan kasus kematian. Covid 19 ini 

termasuk ke dalam jenis virus yang dapat menyebabkan penyakit 

berbahaya tidak hanya bagi manusia tetapi juga hewan.
11

 Sejalan dengan 

penyebarannya yang sangat masif, pada bulan maret 2020, WHO 

menetapkan secara resmi bahwa kasus Covid-19 ini dikategorikan 

kedalam penyakit pandemi yang berarti kejadian atau fenomena luar 

biasa yang penyebaran infeksinya dapat terjadi diantara masyarakat 

bahkan mampu melintasi beberapa negara (global) sehingga 

menyebabkan penyakit ringan bahkan kematian.
12

 WHO pula 

menyatakan bahwa pandemi Covid-19 bukan hanya permasalahan 

kesehatan saja, melainkan dapat menjadi permasalahan multi-sektor, 

seperti di bidang ekonomi, sosial, politik, hingga psikologis. Konsekuensi 

yang dapat ditimbulkan juga tidak hanya sebatas konsekuensi kesehatan 

saja, melainkan juga konsekuensi dari berbagai sektor.
13

 

Covid 19 mulai merebak di Indonesia pada akhir bulan Februari 

tahun 2020 dan masih berlangsung hingga saat ini. Dilihat dari data pada 

web covid19.go.id tertanggal 6 Agustus 2021 masyarakat Indonesia yang 

Positif sebanyak 3.607.863 jiwa, Sembuh sebanyak 2.996.478 jiwa, 

Meninggal sebanyak 104.010 jiwa. Presiden Indonesia, Joko Widodo 

dengan cepat mengumumkan tujuh poin kritis dalam rangka 

mempercepat penghentian wabah Covid-19 di Indonesia yaitu melalui (1) 

Mass Rapid Test (melakukan tes bebas Covid-19 secara massal) dan 

serentak di sarana-sarana kesehatan, (2) insentif tambahan yang diberikan 

kepada tenaga medis yang bertugas, (3) melibatkan umat beragama, (4) 

berhenti mengekspor peralatan medis, (5) menghentikan program-

program hiburan, (6) memberikan insentif untuk Usaha Kecil dan 

                                                           
11O B Saputri And N Huda, “Pengaruh Informasi Covid-19 Melalui Media 

Sosial Terhadap Perilaku Konsumen,” Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis …, 

2020. Hlm. 190 
12. O B Saputri And N Huda. Hlm. 191 
13Agung Minto Wahyu Et Al., “Perilaku Panic buying Mengiringi Kemunculan 

Covid-19 ? Sebuah Studi Pada Awal Pandemi Di Indonesia” 5, No. 1 (2021): 76–98. Hlm. 

77 
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Menengah (UKM), dan (7) menambah stok makanan.
14

 Poin terakhir atas 

tujuh poin tersebut yang disampaikan oleh beliau menjadi alasan bagi 

masyarakat untuk melakukan tindakan pembelian secara masal (panic 

buying) terutama dalam membeli bahan makanan pokok dan 

substitusinya seperti beras dan mie instan, peralatan kesehatan, obat-

obatan dan lainnya. 

Kehadiran dari virus ini memberikan dampak pada perilaku dan 

tindakan setiap konsumen di Indonesia yang mana menimbulkan 

kepanikan dan rasa cemas atau takut akan tertular penyakitnya serta 

cemas akan kekurangan sandang maupun pangan untuk memenuhi 

kebutuhannya dimasa yang akan datang. Atas dasar kecemasan 

tersebutlah yang memunculkan perilaku konsumen membeli produk 

secara besar untuk memenuhi kebutuhannya dimasa yang akan datang 

atau biasanya disebut dengan istilah panic buying. 

Lins dan Aquino dalam penelitiannya pada tahun 2020 

mengatakan bahwa berdasarkan hasil dari pencarian yang mereka 

dilakukan pada Juni 2020 di beberapa database (Web of Science, 

SCOPUS, EBSCO, Pubmed, dan Scielo), dengan istilah panik pembelian 

didapatkan temuan tidak adanya yang menunjukkan skala yang tersedia 

untuk menilai dari perilaku pembelian panik.
15

 Ketua Pusat Krisis 

Universitas Indonesia menyatakan bahwa perilaku panic buying di tengah 

pandemi tersebut juga dipicu oleh hilangnya sense of control dari 

masyarakat. Dalam kondisi tersebut, maka melakukan panic buying 

adalah bagian dari mekanisme psikologis yang dilakukan oleh 

masyarakat.
16

 

Fenomena panic buying ini terjadi dalam bentuk yang berbeda-

beda di hampir semua negara yang terkena pandemi Covid-19. 

Contohnya masyarakat di New York justru melakukan panic buying 

berupa anak ayam, alasannya ialah agar nanti kedepannya dapat memiliki 

daging dan telur sendiri ketika tidak tersedia lagi di pasaran. Hal 

serupajuga terjadi di North Carolina, bahkan panic buying yang terjadi 

adalah pembelian senjata api yang digunakan untuk melindungi diri 

                                                           
14Saputri And Huda, “Pengaruh Informasi Covid-19 Melalui Media Sosial 

Terhadap Perilaku Konsumen.” Hlm. 192 
15 Samuel Lins And Sibele Aquino, “Development And Initial Psychometric 

Properties Of A Panic buying Scale During Covid-19 Pandemi,” Heliyon 6, No. 9 (2020): 

E04746, Https://Doi.Org/10.1016/J.Heliyon.2020.E04746. Hlm. 2 
16 Wahyu Et Al., “Perilaku Panic buying Mengiringi Kemunculan Covid-19 ? 

Sebuah Studi Pada Awal Pandemi Di Indonesia.” Hlm.79 
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ketika di masa mendatang terjadi aksi penjarahan dan perampokan. Panic 

buying di Italia secara khusus justru terjadi pada bahan makanan pasta. Di 

sisi lain, di Negara Inggris, Malaysia, Afrika Selatan, Jepang, Filipina, 

Singapura dan negara lainnya juga terjadi panic buying yang sebagian 

besar berupa pembelian bahan makanan, dan perlengkapan kesehatan.
17

 

Hal tersebut dilakukan oleh para konsumen karena khawatir akan 

kekukarangan dalam pemenuhan kebutuhannya dimasa depan, juga 

merasa cemas atas pandemi yang masih terus berlangsung dan tak 

kunjung berakhir sehingga membuat rasa takut para konsumen atas 

kemungkinan terjadinya krisis dimasa yang akan datang dan secara tidak 

langsung mendorong konsumen untuk melakukan tindakan konsumsi 

secara masal. Dalan penelitian Keane dan Neal yang meneliti tentang 

pengembangan model ekonometrik kepanikan konsumen atau pembelian 

panik (panic buying) selama pandemi Covid 19 yang menggunakan data 

pencarian Google pada kata kunci yang relevan dengan membangun 

indeks harian kepanikan konsumen untuk 54 negara tertanggal 1 Januari 

hingga 30 April 2020 menemukan fakta bahwa dalam bencana alam atau 

krisis, konsumen biasanya terlihat menimbun barang-barang konsumsi 

sampai batas tertentu yang sangat melebihi tingkat yang diamati pada 

waktu normal.
18

 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Keane dan Neal yang 

didasari data dari International Result Institute (IRI) tahun 2020 selama 

pandemi Covid 19 terdapat lonjakan tajam dalam belanja bahan makanan, 

dan peningkatan penimbunan, di beberapa negara Eropa serta AS selama 

pertengahan Maret sebagaimana krisis yang semakin intensif. Lebih 

lanjut dalam penelitianya terlihat pada tanggal 15 Maret, pengeluaran 

untuk produk kertas (termasuk kertas toilet) naik 50% (year-on-year) di 

Italia, 108% di Prancis, 109% di Jerman, 134% di Inggris, 210% di 

Spanyol, dan 217% di AS. Terdapat juga peningkatan tajam dalam 

                                                           
17Wahyu Et Al., “Perilaku Panic buying Mengiringi Kemunculan Covid-19 ? 

Sebuah Studi Pada Awal Pandemi Di Indonesia.” Hlm. 78 
18 Michael Keane And Timothy Neal, “Consumer Panic In The Covid-19 

Pandemi,” Journal Of Econometrics 220, No. 1 (2021): 86–105, 

Https://Doi.Org/10.1016/J.Jeconom.2020.07.045. Hlm. 86-87 
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penjualan kebutuhan kemasan, seperti pasta, beras dan tepung, serta buah 

segar dan sayuran.
19

 

Keane dan Neal juga menunjukkan konsumen di sebagian besar 

ekonomi besar mengalami kepanikan sebagai tanggapan terhadap 

pandemi Covid 19. Sebagian besar kepanikan terjadi pada bulan Maret, 

sesuai dengan data yang ditunjukan oleh IRI yang mana data 

menunjukkan peningkatan tajam dalam penjualan bahan makanan di 

bulan Maret. Keane dan Neal juga menemukan heterogenitas dalam 

waktu dan tingkat keparahan kepanikan konsumen di seluruh 

negara. Beberapa, seperti Australia dan 

AS, mengalami lebih banyak kepanikan daripada yang lain, secara umum 

kepanikan muncul lebih awal di Asia daripada bagian dunia lainnya, dan 

negara-negara kaya cenderung lebih panik daripada negara-negara 

miskin.
20

 

Sama halnya dengan Negara-negara lain, Indonesia juga 

mengalami peristiwa panic buying yang sama dimulai sejak kemunculan 

pertama kali kasus Covid 19 di Indonesia pada 2 Maret 2020. Fenomena 

panic buying tersebut juga terjadi di Indonesia dengan sebagian besar 

masyarakat melakukan tindakan pembelian secara berlebihan (panic 

buying) dalam pemenuhan kebutuhan pada produk-produk pangan, 

masker, hand sanitizer, dan vitamin. Rasa panik ini dapat dilihat pada 

beberapa daerah besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, 

Surabaya dan kota-kota besar lainnya.
21

 Dengan pembelian hand 

sanitizer, masker dan sembako menjadi prioritas utama bagi para 

konsumen dalam mengkonsumsi. 

Kelebihan informasi atas Covid 19 ditambah dengan gangguan 

psikologis akibat tinggal terlalu lama di rumah (cabin effect) dapat 

membuat orang makin mudah gelisah, lebih sensitif, ketakutan, dan 

kekhawatiran yang efek lainnya adalah terjadinya panic buying. Prof. Dr. 

Tatik Suryani, Psi., M.M. dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas 

Surabaya dalam Webinar yang bertema ”Strategi Pemasaran dan Perilaku 

                                                           
19 Iri, “Covid-19 Impact: Consumer Spending Tracker For Measured Channels,” 

Information Resources Inc., 2020. 
20 Keane And Neal, “Consumer Panic In The Covid-19 Pandemi.” Hlm. 87 
21Sukma Irdiana, Kusnanto Darmawan, And Kurniawan Yunus Ariyono, 

“Impulse buying Di Masa Pandemi Covid 19,” Conference On Economic And Business 

Innovation 1297–1310, No. January 2021 (2021): 1297–1310. 
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Konsumen Era Pandemi” yang diselenggarakan oleh Asian Association of 

Consumer Interest and Marketing (AACIM) yang dikutip dalam artikel 

Edhy Ruman dalam Mix.co.id pada tanggal 14 Juni 2020 menyatakan ada 

enam  faktor yang dipandang berpengaruh penting dalam terjadinya panic 

buying, yaitu: (1) dorongan untuk survive, (2)  persediaan barang yang 

jauh dari jumlah permintaan, (3)  kontrol diri yang rendah, 

(4)  kecemasan antisipatif, dan (5) ketularan, dan (6) rumor dan informasi 

yang tidak benar. Lebih lanjut dalam artikelnya Edhy menuliskan hal 

yang menarik adalah panic buying dapat memacu terjadinya  pembelian 

impulsif pada konsumen lainnya.  Konsumen yang sebelumnya tidak 

punya rencana untuk membeli barang terpengaruh untuk membeli, yang 

sebelumnya merencanakan membeli dalam jumlah sedikit terpengaruh 

untuk membeli dalam jumlah yang besar. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan (Menko PMK) muhadjir effendi dalam berita Kompas.com 

mengatakan bahwa terjadi sedikit panic buying di masyarakat, begitu 

pula Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Bandar Lampung dalam berita 

rri.co.id atas kelangkaan obat-obatan, dan di awal terjadinya pandemi 

pada bulam maret 2020 terjadi kelangkaan atas bahan pangan gula putih, 

lebih lanjut dalam artikel kemendagri.go.id TPID kota Bandar Lampung 

melalui Satgas (Satuan Tugas) Pangan Kota Bandar Lampung 

melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap jalur distribusi bahan 

pangan (sembako) di Kota Bandar Lampung dalam menjaga stabilitas 

harga dan distribusi bahan pangan pokok untuk mendukung gugus tugas 

penanggulangan penyebaran Covid 19 memastikan agar tidak terjadi 

panic buying dimasyarakat. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah PUSDATIN (pusat 

data dan sistem informasi pertanian) pada Buletin Konsumsi Pangan 

Tahun 2021 atas konsumsi dan pengeluaran masyarakat dalam produk 

sembako tahun 2019-2020. Juga bahan pokok yang menjadi fokus 

konsumsi masyarakat biasanya dikenal dengan istilah sembako (sembilan 

bahan pokok) adalah sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat 

menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 

115/MPP/Kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998 yang diantaranya beras, 

gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan ayam, telur 
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ayam, susu, sayur-sayuran dan buah-buahan, bahan bakar untuk 

masak/gas/minyak tanah, garam yang mengandung yodium/iodium. 

 

 
Gambar 1.1 

Persentase Pengeluaran Bahan Pangan Menurut Jenis Tahun 

2019 dan 2020 

Sumber data: Buletin Konsumsi Pangan Tahun 2021, Vol 12 No 

1 Th 2021 

 

Dilihat dari data pada Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 

Sekertariat Jendral, Kementrian Pertanian 2021. Perkembangan 

pengeluaran nominal bahan makanan per kapita per bulan tahun 2019 – 

2020 mengalami kenaikan baik nominal maupun riil. Apabila ditinjau 

menurut kelompok barang, pengeluaran per kapita sebulan untuk semua 

kelompok sedikit meningkat. Pertumbuhan tertinggi pengeluaran nominal 

terjadi pada kelompok sayuran dan buahbuahan yaitu rata-rata sebesar 

19,78% dan 9,74% dibandingkan tahun sebelumnya. Fenomena ini terjadi 

diduga kuat karena adanya pandemi yang membuat kesadaran masyarakat 

untuk meningkatkan imun dengan konsumsi bahan makanan sehat seperti 

sayur dan buah. Kelompok komoditas lainnya adalah bumbu-bumbuan 

meningkat cukup besar dari tahun sebelumnya. Ini juga mengindikasikan 

konsumsi rempah-rempah yang masuk ke dalam kategori bumbu seperti 

jahe meningkat di masa pandemi.  

Dewan Penasihat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan 

Indonesia (HIPPINDO) menyatakan terdapat tiga periode panic buying 

yang terjadi di Indonesia. Pertama terjadi pada 2 Maret 2020 bertepatan 

ketika muncul kasus pertama Covid 19 di Indonesia. Kedua terjadi pada 

14-16 Maret 2020 ketika mulai ada banyak instansi yang menghimbau 
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untuk bekerja dari rumah. Ketiga terjadi pada 19 Maret 2020 ketika mulai 

gencar informasi mengenai rencana pemberlakuan lockdown.
22

 

Orang yang mengalami kecemasan berlebihan cenderung akan 

melakukan tindakan atau perilaku-perilaku untuk menjaga 

keselamatannya selama pandemi berlangsung juga secara berlebihan. Hal 

serupa juga berlaku ketika perilaku panic buying terjadi pada orang-orang 

dengan kecemasan yang berlebihan selama pandemi Covid 19 

berlangsung. Dalam penelitiannya Myers menyatakan bahwa terdapat 

gangguan kecemasan yang umum diderita oleh setiap individu ketika 

menghadapi sebuah stressor. Generalized anxiety disorder didefinisikan 

sebagai gangguan kecemasan di mana seseorang terus menerus tegang, 

gelisah, dan dalam keadaan rangsangan sistem saraf otonom. Meskipun 

bersifat umum, Myers juga menjelaskan bahwa gangguan kecemasan 

tersebut tetap memiliki gejala seperti terus-menerus merasa khawatir, 

tertekan, dan sering gelisah. Dalam konteks pandemi, gejala-gejala 

kecemasan tersebut yang dapat mendorong keputusan melakukan panic 

buying.
23

 

Dalam penelitiannya Irdiana di masa pandemi Covid 19 panic 

buying pernah dilakukan penelitian oleh Garfin, Silver, dan Holman pada 

tahun 2020, penelitian ini mengatakan bahwa panic buying muncul 

sebagai respon stres. Namun penilaian ini tidak sesederhana itu muncul 

karena adanya stres, tetapi ada penjelasan psikologi lain yang 

melandasinya. Lebih lanjut penelitian yang serupa pernah juga dilakukan 

oleh Garfin et al., Wai Man Fung & Yuen Loke, Tsao et al., dan Bacon 

&Corr, penelitian ini mengatakan bahwa ada beberapa penyebab yang 

membuat panic buying diantaranya stress, kesiapan keluarga menghadapi 

suatu bencana, menghitung kebutuhan hidup, dan konflik psikologis 

dalam diri manusia.
24

 

Dalam penelitian wahyu, Pelupessy mengatakan Ketua Pusat 

Krisis Universitas Indonesia menyatakan bahwa perilaku panic buying di 

                                                           
22C. A Putri, “Peritel Blak-Blakan Ada 3 Kali Panic buying Gegara Corona,” 

2020. (On.Line) (Diakses: 24 Agustus 2021) 
23S Taylor, “The Psychology Of Pandemis: Preparing For The Next Global 

Outbreak Of Infectious Disease,” Ed. Newcastle (Uk: Cambridge Scholars Publishing, 

2019). 
24Irdiana, Darmawan, And Ariyono, “Impulse buying Di Masa Pandemi Covid 

19”. Op.Cit 



11 
 

tengah pandemi tersebut juga dipicu oleh hilangnya sense of control dari 

masyarakat. Dalam kondisi tersebut, maka melakukan panic buying 

adalah bagian dari mekanisme psikologis yang dilakukan oleh 

masyarakat. Lebih lanjut, ketika pandemi Covid-19 semakin parah, maka 

akan memperkuat pemikiran akan kematian.
25

 Maka dari pada itu, 

individu akan dapat menjadi lebih impulsif, impulsif dalam bebagai 

macam hal termasuk impulsif dalam membeli barang untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan dari setiap individu guna pemenuhan rasa aman 

atas dirinya terutama pada masa pandemi Covid 19 seperti ini. 

Rasa takut yang tinggi atau berlebihan akan membuat konsumen 

melakukan tindakan impulse buying atau pembelian impulsif.
26

 Perilaku 

pembelian yang tak terduga (impulse buying) yang dilakukan oleh 

konsumen pada era pandemi Covid 19 ini disebabkan oleh rasa panik dan 

cemas konsumen, sehingga mengarahkan konsumen untuk melakukan 

pembelian-pembelian yang tak terduga. 

Sama halnya dengan perilaku konsumen di jajaran dunia yang 

berubah beriringan dengan adanya pandemi Covid 19, perkembangan 

tekhnologi dan lainnya, perilaku konsumsi di Indonesia pun sudah 

bergeser dan tidak lagi hanya untuk memenuhi kebutuhan individu tetapi 

juga didasarkan pada keinginan untuk mendapatkan pengetahuan baru 

tentang perkembangan trend, sensasi, kegembiraan, sosialisasi, 

menghilangkan stres serta untuk mendapatkan barang yang baik dan 

bernilai bagi masyarakat. Akhirnya masyarakat akan terdorong untuk 

merubah gaya hidup, konsumsi, perilaku sosial serta keinginan untuk 

membeli produk-produk baru yang sesuai dengan trend di lingkungannya. 

Idealnya setiap orang berbelanja sesuai kebutuhannya, namun 

pada kenyataan nya banyak orang yang berbelanja tidak berdasarkan pada 

kebutuhan, melainkan berdasarkan keinginan yang bisa muncul tiba-tiba 

secara tidak terencana.
27

 Hidup dalam pola dan arus konsumtivisme 

membuat orang merasa tidak puas jika produk atau barang yang di 

                                                           
25Wahyu Et Al., “Perilaku Panic buying Mengiringi Kemunculan Covid-19 ? 

Sebuah Studi Pada Awal Pandemi Di Indonesia.” 
26Eva, N., Saputra, D. R., Wulandari, D. A., Yahya, F. A., &Annisa, W. (2021). 

Panic-Buying Behaviourduring The Covid-19 Outbreak: A Cross-Cultural Psychological 

Study. Kne Sosial Sciences, 2020, 80–87. Https://Doi.Org/10.18502/Kss.V4i15.8192 
27A. Rozana, E.N. Nugrahawati, And D. Dwarawati., “Studi Korelasi Pola 

Asuh, Religiusitas Dengan Impulse buying Pada Mahasiswa Universitas Islam Bandung,” 

Ilmiah Psikologi, 2016. 
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inginkan belum di miliki. Mereka mengutamakan gaya hidup bertolak 

pada merasa membutuhkan ketika membeli suatu produk yang 

ditawarkan dari pada membeli kebutuhan yang memang sangat 

diperlukan. Pola hidup konsumtivisme ini menyebabkan masyarakat 

sering membeli barang tanpa disertai pertimbangan dan hanya mengikuti 

dorongan emosional belaka. Proses pembelian tersebut dikenal dengan 

istilah pembelian spontan.
28

 

Perilaku konsumtif pun membuat kecenderungan manusia untuk 

melakukan konsumsi tanpa batas. Pembelian yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan terkadang dapat terbeli tanpa direncanakan terlebih dahulu 

oleh konsumen.Semua ini dapat terjadi karena dorongan emosi dan 

keinginan serta hasrat dari konsumen.Dorongan emosi, keinginan dan 

hasrat yang keluar dari diri konsumen ini yang sering disebut sebagai 

Impulse buying.
.29 

Impulse buying juga  merupakan keinginan yang tiba-

tiba datang dengan dorongan yang sangat kuat untuk membeli suatu 

produk dengan segera.
30

 

Oleh karenanya saat kondisi konsumen dalam keadaan panik atau 

khawatir akan suatu keadaan misalnya saat terjadinya Covid 19 maka 

konsumen cenderung akan melakukan pembelian yang tak terduga tanpa 

berfikir secara rasional,
31

 hal ini tidak mencerminkan perilaku konsumen 

muslim sebagaimana mestinya. Islam mengajarkan dalam memenuhi 

kebutuhan hidup hendaklah kebutuhan (needs) lebih mendominasi bukan 

sekedar kepada keinginan (wants) hendaknya seorang muslim dalam 

berbelanja secara adil, dalam arti tidak kurang dan tidak berlebihan dari 

yang semestinya. Sesuai dengan ayat Al Quran pada QS Al-A’raf ayat 31 

yang artinya “Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaian mu yang bagus 

pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan 

                                                           
28S. Tinarbuko, “Pola Hidup Konsumtif Masyarakat Yogya” (Jakarta: Kompas, 

N.D.). 
29Verplanken, B., &Herabadi, A. (2001). Individual Differences In Impulse 

buying Tendency: Feeling And No Thinking. European Journal Of Personality, 15(S1), 

S71–S83. Https://Doi.Org/10.1002/Per.423 
30Rook, D. W. (1987).The Buying Impulse.Journal Of Consumer Research, 

14(2), 189. Https://Doi.Org/10.1086/209105 
31Irdiana, Darmawan, And Ariyono, “Impulse buying Di Masa Pandemi Covid 

19.” 
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berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-

lebihan”.
32

 

Septiana mengatakan dalam penelitian Ruslaini bahwa konsumen 

idealnya berbelanja sesuai kebutuhannya, namun kenyataannya banyak 

orang yang berbelanja berdasarkan keinginan yang sering muncul tiba-

tiba tanpa direncanakan saat berbelanja. Pandangan Islam pembelian 

tanpa direncanakan mengarah pada perilaku boros dan berlebihan, karena 

hal tersebut bukan berdasarkan pada kebutuhan namun lebih pada 

pemuasan diri dengan mendahulukan keinginan dari pada kebutuhan. 

Tentunya hal ini dilarang oleh agama Islam, dalam Al-Quran telah 

dijelaskan bahwa Allah SWT telah melarang perilaku boros, berlebihan 

dan melarang perbuatan mubadzir. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam 

tujuan konsumsi untuk mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi 

kepuasan atau keinginan.
33

 

Dilihat dari uraian diatas perilaku pembelian impulsif atau 

impulse buying mungkin halnya dapat di sebabkan oleh rasa panik dalam 

pembelian. Maka, peneliti akan mengangkat permasalahan tersebut 

dengan mengangkat judul penelitian: “PENGARUH PANIC BUYING 

TERHADAP IMPULSE BUYING DI MASA PANDEMI COVID-19 

DENGAN PERILAKU KONSUMEN MUSLIM SEBAGAI 

MEDIATOR (Studi Pada Konsumen Produk Sembako Di Bandar 

Lampung)” 

 

C. Indentifikasi Dan Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

memberikan batasan terhadap masalah yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah, pertama, bagaimana pengaruh dari panic buying tehadap impulse 

buying dan perilaku konsumen muslim, kedua, bagaimana pengaruh dari 

perilaku konsumen muslim terhadap impulse buying dan ketiga, apakah 

variabel perilaku konsumen muslim memengaruhi hubungan diantara 

keduanya, dengan fokus penelitian pada konsumen produk sembako. 

 

                                                           
32 Tim AlQosbah, Al-Qur’anulkarim, ed. ustad agus salim Hasanudin and 

Setiawati (Jakarta: AlQur’an Al;Qosbah, 2021). Hlm. 154 
33Ruslaini, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Impulsive Buying Di Tinjau 

Dari Perilaku Konsumsi Islam (Studi Kasus Pada M98shop Jamik Kota Bengkulu)” 

(Institut Agama Islam Negeri, 2019). Hlm. 3 
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D. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan diangakat adalah sebagai berikut: 

1. Apakah panic buying berpengaruh terhadap impulse buying? 

2. Apakah panic buying berpengaruh terhadap perilaku konsumen 

muslim? 

3. Apakah perilaku konsumen muslim berpengaruh terhadap Impulse 

buying? 

4. Apakah variabel perilaku konsumen muslim memengaruhi 

hubungan antara variabel panic buying dan variabel impulse 

buying? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Menguji pengaruh dari panic buying terhadap tindakan impulse 

buying. 

2. Menguji pengaruh dari panic buying terhadap perilaku konsumen 

muslim. 

3. Menguji pengaruh dari perilaku konsumen muslim terhadap 

impulse buying. 

4. Menguji apakah prilaku konsumen muslim memengaruhi 

hubungan antara panic buying dan impulse buying. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Secara ilmiah 

Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai panic 

buying, dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai 

impulse buying, dapat menambah pengetahuan dan pemahaman 

mengenai pengaruh yang diberikan oleh panic buying terhadap 

tindakan dari impulse buying oleh konsumen, menambah 

pengetahuan mengenai perilaku konsumen muslim, dimana 

hendaklah berbelanja secara adil, dalam arti tidak kurang dan tidak 

berlebihan dari yang semestinya, menambah pengetahuan dan 
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pemahaman mengenai hubungan dari tiap-tiap variabel dengan 

konsumen produk sembako sebagai objek penelitiannya. 

2. Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

pengembangan ilmu ekonomi, menambah wawasan pembacanya 

serta memberikan informasi dan ilmu pengetahuan kepada peneliti 

serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

3. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan maupun acuan informasi bagi pelaku konsumsi atau 

konsumen muslim yang hendak melakukan pembelian atau 

konsumsi. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan  

Untuk mendukung terhadap permasalahan pada bahasan yang 

akan diteliti, maka peneliti berusaha memberikan beberapa kajian atas 

penelitian terdahulu yang relevan dengan bahasan penelitian sebagai 

bentuk tabel berikut: 

 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu yang Relevan 

No Nama Peneliti 

(tahun terbit) 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Ruslaini (2019) Analisis Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Impulsive Buying di 

Tinjau Dari Perilaku  

Konsumsi Islam  (Studi 

Kasus Pada M98shop 

Jamik Kota Bengkulu) 

Hasil penelitain ini 

menunjukan bahwa 

konsumen masih banyak 

yang memaksakan 

keinginan mereka demi 

mengikuti trend, gaya 

hidupdan kesenangan diri 

mereka sendiri. 

2 Sukma Irdiana, 

Kusnanto 

Darmawan & 

Kurniawan 

Yunus Ariyono 

(2021) 

Impulse buying Di 

Masa Pandemi Covid 

19 

hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

variabel panic buying 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

induksi emosi dan 
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impulse buying. Induksi 

emosi berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap impulse buying. 

Dan variabel induksi 

emosi dapat memediasi 

panic buying dan impulse 

buying. 

No Nama Peneliti 

(tahun terbit) 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

3 Agung Minto 

Wahyu, Afifah 

Chusna Az 

Zahra, 

Muhammad 

Iqbal Fakhrul 

Firdaus, dan 

Aryudho  

Widyatno (2021) 

Perilaku Panic buying 

Mengiringi 

Kemunculan Covid 19? 

Sebuah Studi Pada 

Awal Pandemi Di 

Indonesia 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa Panic 

buying terjadi pada 

beberapa barang yang 

berpotensi sangat 

dibutuhkan selama 

pandemi. Akan tetapi, 

pada barang yang lain 

pembelian masih 

dilakukan dalam kondisi 

terkontrol dan sesuai 

kebutuhan. 

4 Oktoviana 

Banda Saputri, 

Nurul Huda 

(2020) 

Pengaruh Informasi 

Covid-19 Melalui 

Media Sosial Terhadap 

Perilaku Konsumen 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

faktor budaya memiliki 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

keputusan konsumsi bagi 

konsumen muslim 

dibandingkan dengan 

faktor-faktor perilaku 

konsumen yang lain. 

5 Muhammad 

Abdan Shadiqi, 

Rima Hariati, 

Khaerullah 

Fadhli Arasy 

Hasan,  Noor 

I’anah, & Wita 

Al Istiqomah 

Panic buying pada 

pandemi COVID-19: 

Telaah literatur dari 

perspektif psikologi 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

faktor penyebab perilaku 

panic buying, yaitu faktor 

dari perilaku konsumen 

(munculnya persepsi 

kelangkaan barang), 

adanya ketakutan, 
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(2021) kecemasan, perasaan 

tidak aman, konflik 

psikologis, stres, persepsi 

ketidakpastian, dan 

paparan media. 

No Nama Peneliti 

(tahun terbit) 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

6 Shinta Rahmani 

(2015) 

Pengaruh Karakteristik 

Konsumen Muslim 

Terhadap Perilaku 

Pembelian Impulsif 

(Studi Kasus 

Konsumen Muslim di 

Jakarta dan Sekitarnya) 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

variabel of age (USIA), 

income (DAPAT), 

education (EDUC) and 

mood (MOOD) 

berpengaruh signifikan 

terhadap impulsive 

buying behavior. 

7 Annisa Julianti 

(2020) 

Kecemasan Dan 

Pembelian Impulsif 

Pada Saat Pandemi 

Covid-19 

Hasil analisis tersebut 

menunjukan bahwa ada 

hubungan positif yang 

sangat signifikan antara 

kecemasan dan 

pembelian impulsif. 

8 Ria Arifianti, 

Wahyu 

Gunawan (2020) 

Perilaku Impulse 

buying Dan  Interaksi 

Sosial Dalam 

Pembelian Di Masa 

Pandemi 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

perilaku impulse buying 

terjadi karena adanya 

rangsangan dari toko atau 

ritel yang menawarkan 

barang yang menarik 

sehingga mengakibatkan 

adanya dorongan untuk 

membeli lebih banyak. 

9 Maghfirah Dewi 

Alfaiz (2018) 

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Impulsive Buying 

Konsumen Pands 

Yogyakarta Dalam 

Perspektif Konsumsi 

Islami 

hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

variabel discout, brand, 

store atmosphere dan 

konsumsi Islami tidak 

berpengaruh sedangkan 

promosi, hedonic 

shopping dan emosi 



18 
 

positif berpengaruh 

terhadap perilaku 

impulsive buying 

konsumen Pands Moslem 

Department Store 

Yogyakarta. 

No Nama Peneliti 

(tahun terbit) 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

10 Eka Sri Mawanti 

(2018) 

Faktor Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Konsumen Muslim 

Terhadap Pembelian 

Produk Makanan (Studi 

Restauran Pizza Hut 

Makassar) 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

Variabel Kebudayaan, 

Sosial Pribadi dan 

Psikologis secara 

simultan berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

pada restaurant Pizza 

Hut cabang Makassar. 

Sumber data: Data diolah peneliti (2021) 

 

H. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana tiap-tiap bab tersebut 

terdiri dari sub-sub bagian materi yang disusun dengan maksud untuk 

mempermudah pembaca dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam 

skripsi ini, yang ditulis secara sistematis sebagai berikut: 

 

BAB I Pendahuluan: 

Bab ini akan memaparkan pendahuluan yang berisikan penegasan 

judul dimana ditegaskan per kata dari judul skripsi ini untuk memperjelas 

maksud dari setiap kata yang digunakan, latar belakang yang menjelaskan 

teori dan menggambarkan masalah serta alasan melakukan penelitian. 

Identifikasi dan batasan masalah yang menjadi acuan penelitian ini untuk 

memperjelas batasan-batasan dari penelitian yang akan dilakukan. 

Selanjutnya adalah rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam 

penelitian. Lalu tujuan penelitian untuk mengetahui permasalahan yang 

terjadi dan menjawab rumusan masalah. Kegunaan dan manfaat 

penelitian yang mana secara umum dapat memperkaya ilmu pengetahuan 

dan informasi bagi mahasiswa dan masyarakat luas. Penelitian terdahulu 
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yang relevan sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini. Dan 

sistematika penulisan merupakan susunan dari tahapan dalam penulisan 

skripsi dimulai dari bab satu sampai bab lima. 

 

BAB II Landasan Teori Dan Pengajuan Hipotesis 

Bab kedua berisi mengemukakan landasan teori yang akan 

dijadikan patokan atau pedoman untuk menyelesaikan penelitian ini, 

untuk itu landasan teori sebagai berikut terdiri dari perilaku konsumen 

muslim dimana menjelaskan bagaimana hendaknya perilaku dari seorang 

konsumen muslim, juga mengenai panic buying yang terjadi di 

masyarakat atas situasi pandemi Covid 19, dan mengemukakan teori dari 

peristiwa impulse buying. Dalam bab ini juga mengemukakan hipotesis 

yang disusun oleh peneliti berdasarkan sumber acuan dari penelitian 

terdahulu. 

 

BAB III Metode Penelitian 

 Pada bab ini menguraikan gambaran umum mengenai proses 

penyelesaian penelitian ini, dengan menjabarkan tata cara pelaksanaan 

dan teknik-teknik yang digunakan untuk mengolah data pada penelian ini, 

diantaranya akan membahas mengenai waktu dan tempat pelasanaan 

pengumpulan data primer penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, 

populasi dan sempel serta teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, 

definisi operasional variabel yang digunakan, intrumen penelitian, teknik 

uji validitas dan reliabilitas, uji prasyarat analisis, dan teknik pengujian 

hipotesis. 

 

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Dalam bab ini diuraikan mengenai deskripsi data penelitian yang 

diperoleh dari populasi dan sempel yang diteliti, dan penguraian 

pembahasan dan hasil dari perhitungan data yang diolah peneliti untuk 

memperoleh hasil akhir dari penelitian. 

 

BAB V Penutup 

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang 

berisikan penutup. Dimana dalam bab ini akan membahas mengenai 

kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan 
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berisikan pendapat akhir peneliti mengenai hal yang telah diteliti. 

Sedangkan saran berisi, masukan dari peneliti yang mungkin bisa 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas penelitian selanjutnya. 

  



21 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

 

A. Teori yang Digunakan 

1. Perilaku Konsumen dalam Konsep Konvensional 

a. Pengertian Perilaku Konsumen  

Perilaku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan 

atau lingkungan. Konsumsi merupakan suatu hal yang pasti 

dalam kehidupan manusia, karena ia membutuhkan berbagai 

konsumsi untuk dapat mempertahankan hidupnya. Konsumsi 

juga dapat diartikan penggunaan barang dan jasa untuk 

memuaskan kebutuhan manusiawi. Konsumsi adalah suatu 

bentuk perilaku ekonomi yang bersifat dasar dalam 

kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup pasti akan 

melakukan aktivitas konsumsi termasuk manusia. Pengertian 

konsumsi dalam ilmu ekonomi tidak sama dengan istilah 

konsumsi dalam kehidupan sehari-hari yang diartikan dengan 

perilaku makan dan minum. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi 

adalah setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan 

memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya.
34

 

Perilaku konsumen merupakan kegiatan-kegiatan 

individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan 

dan mempergunakan barang-barang dan jasa termasuk 

didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan 

dan penentu kegiatan tersebut. Perilaku konsumsi diartikan 

sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, 

mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa termasuk 

proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan 

tersebut.
35

 Dalam analisis konsumsi konvensional dijelaskan 

bahwa perilaku konsumsi seseorang adalah dalam upaya 

                                                           
34 Iwan Setiadi, “Perilaku Konsumen Islam Dalam Pembelian Tas Mahasiswi 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (Febi) Iain Bengkulu” (Institut Agama Islam Negeri 

Bengkulu, 2017). Hlm. 23 
35 Setiadi. Hlm. 33 



22 
 

untuk memenuhi kebutuhannya sehingga tercapai kepuasan 

yang optimal. 

Menurut Loudon dan Bitta yang dikutip Bilson 

Simamora dalam bukunya “Panduan Riset Perilaku 

Konsumen” mengartikan perilaku konsumen adalah suatu 

proses pengambilan keputusan yang mensyaratkan aktifitas 

individu untuk mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, 

atau mengatur barang dan jasa.
36

 Menurut Schiffman dan 

Kanuk yang dikutip oleh Ristiyanti Prasetijo dan John J.O.I 

Lhalauw dalam bukunya ”perilaku konsumen” dikatakan 

bahwa perilaku konsumen merupakan studi tentang 

bagaimana pembuatan keputusan baik individu, kelompok, 

ataupun organisasi, membuat keputusan-keputusan beli atau 

melakukan transaksi pembelian suatu produk dan 

mengkonsumsinya.
37

 

Menurut Mowen dan Minor, perilaku konsumen adalah 

studi unit-unit dan proses pembuatan keputusan yang terlibat 

dalam penerimaan, penggunaan dan pembelian, dan 

penentuan barang, jasa, dan ide.
38

 Menurut Schiffman dan 

Kanuk 1994, tahapan-tahapan perilaku konsumen dimaksud 

meliputi:
39

 

1) Mengenali kebutuhan 

2) Mencari informasi sebelum membeli 

3) Melakukan evaluasi terhadap beberapa pilihan 

4) Melakukan pembelian dengan cara:  

a) Mencoba-coba 

b) Melakukan pembelian ulang 

5) Melakukan evaluasi pasca beli 

Perilaku konsumen didasarkan pada teori perilaku 

konsumen yang menjelaskan cara seorang konsumen dalam 

                                                           
36 Bilson Simamora, Panduan Riset Perilaku Konsumen (Jakarta: Pt. Gramedia 

Pustaka Utama, 2002). Hlm. 2 
37 Ristiyanti Prasetijo And John J.O.I Lhalauw, Perilaku Konsumen 

(Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2004). Hlm. 9 
38 Etta Mamang Sangadji And Sopiah, Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis 

(Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013). Hlm. 7 
39 H Mulyadi Nitisusarto, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan 

(Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm. 33 
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menggunakan pendapatan yang diterima untuk membeli 

barang atau jasa untuk mencapai kepuasan tertentu yang 

diharapkan. Perilaku konsumen muncul apabila seseorang 

memiliki kebutuhan (needs) atau keinginan (wants) untuk 

memperoleh sesuatu, sebagai seorang konsumen tentunya 

manusia dihadapkan pada beberapa alternatif pilihan untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginannya.
40

 

Dari beberapa definisi diatas dapat diartikan bahwa 

perilaku konsumen menyangkut suatu proses keputusan 

sebelum pembelian serta tindakan dalam memperoleh, 

memakai, mengkonsumsi, dan menghabiskan berikut dengan 

proses pasca konsumsi sebuah produk. 

 

b. Model teori perilaku konsumen 

Teori Perilaku Konsumen (consumer behavior) 

mempelajari cara individu memilih di antara berbagai pilihan 

yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumber daya 

(resources) yang dimilikinya. Beberapa macam teori perilaku 

konsumen menurut para ahli: 

1) Model Perilaku Konsumen dari Asseal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40Oktoviana Banda Saputri, “Pengaruh Informasi Covid-19 Melalui Media 

Sosial Terhadap Perilaku Konsumen,” 2020. Hlm. 198-199 
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Gambar 2.1 

Model Perilaku Konsumen dari Asseal 

Sumber Data: Asep (2019) 

 

Asseal mengatakan terdapat tiga faktor yang 

dapat mempengaruhi konsumen dalam membuat 

keputusan pembelian yaitu, Faktor Pertama, 

Konsumen individual artinya bahwa pilihan untuk 

membeli barang atau jasa dipengaruhi oleh hal-hal 

yang ada pada diri konsumen seperti: kebutuhan, 

persepsi, sikap, kondisi geografis, gaya hidup, dan 

karakteristik kepribadian individu. Faktor kedua, 

yaitu lingkungan artinya bahwa pilihan konsumen 

terhadap barang atau jasa dipengaruhi oleh 

lingkungan yang mengelilinginya. Faktor ketiga, 

penerapan strategi pemasaran ini merupakan 

stimulus pemasaran yang dikendalikan oleh pemasar 

atau pelaku bisnis.
41

 

 

 

                                                           
41 Sudarmiatin, “Model Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Teori Dan 

Empiris Pada Jasa Pariwisata,” Jurnal Ekonomi Bisnis 14 No. 1 (2009). Hlm. 3 
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2) Model perilaku konsumen dari Philip Kotler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Model perilaku konsumen dari Philip Kotler 

Sumber Data: Asep (2019) 

 

Pendapat kotler dalam penelitian Asep 

mengatakan semua rangsangan pemasaran maupun 

rangsangan lainnya ini masuk melalui kotak hitam 

pembeli dan menghasilkan serangkaian tanggapan 

pembeli, yaitu: pilihan produk, pilihan merk, pilihan 

dealer, jadual pembelian, jumlah pembelian. 

Didalam kotak hitam terdapat dua komponen: 

pertama, karakteristik pembeli yang mempunyai 

suatu pengaruh besar terhadap bagaimana persepsi 

dan reaksi pembeli terhadap rangsangan tersebut.
42

 

                                                           
42 Asep Saefuloh, “Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Belanja Fashion 

Di Online Shop (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin 
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c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi perilaku 

konsumen dalam hal pembelian suatu barang atau jasa, yaitu 

faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor 

psikologis.
43

 

1) Faktor Kebudayaan  

Budaya mengacu pada seperangkat nilai, 

gagasan, artefak, dan simbol bermakna lainnya yang 

membantu individu berkomunikasi, membuat 

tafsiran, dan melakukan evaluasi sebagai anggota 

masyarakat.
44

 

Kebudayaan juga mempunyai pengaruh yang 

paling luas terhadap perilaku seorang konsumen. 

Makhluk yang lebih rendah umumnya akan dituntun 

oleh naluri dalam konsumsi. Sedangkan manusia 

biasanya mempelajari perilaku dari lingkungan 

sekitar, sehingga nilai, persepsi, preferensi, dan 

perilaku seseorang yang tinggal di daerah tertentu 

akan berbeda dengan orang yang tinggal di daerah 

lain.
45

 

2) Faktor Sosial 

Perilaku konsumen juga akan dipengaruhi oleh 

faktor sosial, seperti kelompok kecil, keluarga, peran 

dan status sosial dari konsumen tersebut. Kelompok 

ini sangat berpengaruh besar dalam pengambilan 

keputusan.
46

 

a) Keluarga: Keluarga dalam budaya yang 

cenderung kolektif sangat menentukan perilaku, 

pilihan produk dan aktifitas pembelian. Dari 
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keluarganya konsumen belajar dan bersosialisasi 

untuk menjadi konsumen kelak dikemudian hari. 

b) Kelompok acuan: Seseorang yang terdiri dari 

semua kelompok, yang memiliki pengaruh 

langsung (tatap muka) atau tidak langsung 

terhadap sikap tau perilaku seseorang. 

c) Peran dan status: Posisi seseorang dalam tiap 

kelompok dapat ditentukan dari segi peran dan 

status. Tiap peran membawa status yang 

mencerminkan penghargaan umum oleh 

masyarakat.
47

 

3) Faktor Pribadi  

Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi 

oleh karakter pribadi seperti umur dan tahap daur 

hidup pembeli, jabatan, keadaan ekonomi, gaya 

hidup, kepribadian, konsep diri pembeli yang 

bersangkutan.
48

 

a) Usia dan tahap siklus hidup: Orang akan 

mengubah barang dan jasa yang mereka beli 

sepanjang kehidupan mereka. Kebutuhan dan 

selera seseorang akan berubah sesuai dengan 

usia. Pembelian dibentuk oleh tahap daur hidup 

keluarga. 

b) Pekerjaan: Setiap orang memiliki cita-cita 

tertentu tentang pekerjaannya. Namun, banyak 

yang tidak dapat merealisasikan cita-cita itu. 

Orang bisa bekerja sesuai dengan cita-citanya 

atau tidak, namun yang jelas ia memerlukan 

barang-barang yang sesuai pekerjaannya.  

c) Gaya hidup: Secara sederhana, seperti yang 

dikatakan Rhenald Kasali, gaya hidup adalah 

bagaimana orang menghabiskan waktu dan 

uangnya. Artinya, pemasar bisa menganalisis 

gaya hidup seseorang dari bagaimana orang itu 
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beraktivitas yaitu menjalankan tuntutan 

pekerjaannya, memenuhi hasratnya untuk 

melakukan berbagai hobinya, berbelanja, 

maupun melakukan olah raga kegemarannya.
49

  

d) Kepribadian dan konsep diri: Kepribadian 

berkaitan dengan adanya perbedaan karakteristik 

yang paling dalam pada diri manusia, perbedaan 

karateristik tersebut menggambarkan ciri unik 

dari masing-masing individu. Perbedaan 

karakteristik akan mempengaruhi respon 

individu terhadap lingkungannya secara 

konsisten. Kepribadian biasanya dijelaskan 

dengan ciri-ciri bawaan seperti kepercayaan diri, 

dominasi, otonomi, perbedaan, kondisi sosial, 

dan kemampuan beradaptasi. 

4) Faktor Psikologis  

Kebutuhan yang bersifat psikologis adalah 

kebutuhan yang timbul dari keadaan tertentu seperti 

kebutuhan untuk diakui, harga diri, atau kebutuhan 

untuk diterima lingkungan. Sedang faktor psikologis 

yang utama adalah motivasi, persepsi, proses belajar, 

serta kepercayaan dan sikap.
50

 

a) Motivasi: Motivasi adalah dorongan kebutuhan 

yang menyebabkan seseorang melakukan 

tindakan. Kebanyakan dari kebutuhan-kebutuhan 

yang ada tidak cukup kuat untuk memotivasi 

seseorang untuk bertindak pada suatu saat 

tertentu. 

b) Persepsi: Proses dimana individu memilih, 

merumuskan, dan menafsirkan masukan 

informasi untuk menciptakan suatu gambaran 

yang berarti mengenai dunia. 
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c) Proses belajar (learning): Proses belajar 

menjelaskan perubahan dalam perilaku 

seseorang yang timbul dari pengalaman dan 

kebanyakan perilaku manusia adalah hasil proses 

belajar. 

d) Kepercayaan dan sikap: Melalui tindakan dan 

proses belajar, orang akan mendapatkan 

kepercayaan dan sikap yang kemudian 

mempengaruhi perilaku pembeli.
51

 

Dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumsi dalam ilmu 

ekonomi konvensional dilatarbelakangi oleh:
52

 

1) Kelangkaan dan terbatasnya pendapatan. 

2) Konsumen mampu membandingkan biaya dengan 

manfaat. 

3) Tidak selamanya konsumen dapat memperkirakan 

manfaat dengan tepat. Saat membeli suatu barang, 

bisa jadi manfaat yang diperoleh tidak sesuai dengan 

harga yang harus dibayarkan. 

4) Setiap produk dapat disubstitusi, sehingga konsumen 

dapat memperoleh kepuasan dengan alternatif 

berbagai cara. 

5) Konsumen berpedoman pada hukum berkurangnya 

tambahan kepuasan (the law of diminishing marginal 

utility). Semakin banyak jumlah barang dikonsumsi, 

makin kecil tambahan. 

 

2. Perilaku Konsumen dalam Konsep Islam 

a. Pengertian Perilaku Konsumen Muslim 

Aktifitas konsumsi dalam Islam merupakan salah satu 

aktifitas ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan ibadah 

dan keimanan kepada Allah SWT dalam rangka 

mendapatkan kemenangan, kedamaian, dan kesejahteraan 

akhirat, baik dengan membelanjakan uang atau 
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pendapatannya untuk keperluan dirinya  maupun untuk amal 

saleh bagi sesamanya.
53

 Konsumen diatikan sebagai pihak 

yang menggunakan manfaat dari barang atau jasa. Konsumen 

diasumsikan memiliki pengetahuan dan informasi yang 

komprehensif  berkaitan dengan keputusan konsumsi yang 

dilakukan. 

Dalam analisis konsumsi Islam, perilaku konsumsi 

seorang muslim tidak hanya sekedar untuk memenuhi 

kebutuhan jasmani, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan 

rohani. Sehingga dalam perilaku konsumsi seorang muslim 

senantiasa memperhatikan syariat Islam. Misalnya, apakah 

barang dan jasa yang dikonsumsi halal atau haram, apa 

tujuan seorang muslim melakukan aktivitas konsumsi, 

bagaimana etika dan moral seorang muslim dalam 

berkonsumsi, bagaimana bentuk perilaku konsumsi seorang 

muslim dikaitkan dengan keadaan lingkungannya.
54

 

Yusuf Qaradawi dalam Zaroni 2013 menyatakan ada 3 

norma dasar yang hendaknya menjadi landasan dalam 

perilaku konsumen muslim yaitu:
55

 

1) Membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi 

sifat kikir 

Harta diberikan Allah kepada manusia 

seharusnya digunakan untuk kemaslahatan manusia 

sendiri serta sebagai sarana beribadah kepada Allah. 

Perintah wajib membelanjakan uang tercantum 

setelah anjuran beriman kepada Allah dan Nabi-

Nya. Ini merupakan pertanda jelasnya perintah 

membelanjakan uang, bukan sekadar anjuran yang 

boleh dikerjakan atau ditinggalkan. Sasarannya 

dikelompokkan menjadi dua yaitu pemanfaatan 
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harta untuk fi Sabilillah dan pemanfaatan harta 

untuk diri sendiri dan keluarga. 

2) Tidak melakukan kemubadziran 

Seorang muslim selalu dianjurkan agar tidak 

berlebihan dalam membelanjakan hartanya dan 

mengarahkan berbelanja untuk kebutuhan yang 

bermanfaat. Sikap ini dilandasi oleh keyakinan 

bahwa manusia harus mempertanggungjawabkan 

harta di hadapan Allah. Islam mewajibkan setiap 

orang membelanjakan harta miliknya untuk 

memenuhi kebutuhan diri pribadi dan keluarganya 

serta menafkahkannya di jalan Allah. Dengan kata 

lain islam adalah agama yang memerangi kekikiran 

dan kebakhilan. 

3) Kesederhanaan 

Sikap hidup yang sederhana sangat dianjurkan 

oleh Islam bahkan dalam kondisi ekonomi seperi ini 

juga dapat menjaga kemaslahatan masyarakat luas 

sebagaimana yang pernah dilakukan oleh khalifah 

Umar bin Khatab. 

Menurut Ibn Sina, dalam buku Prinsip Dasar 

Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah ada dua hal 

penting yang harus diperhatikan oleh manusia, yaitu income 

(pencarian rezeki) dan expenditure (pengeluaran). Ketika 

seseorang menginginkan keberkahan, maka ia harus memulai 

untuk meraih keberkahan tersebut jauh sebelum konsumsi 

dilakukan. Ia harus bekerja dengan cara yang baik, karena 

Islam mempertimbangkan proses pencarian rezeki harus 

dilalui dengan proses yang halal dan sah. Sebelum akhirnya 

dibelanjakan untuk suatu barang/jasa, dengan cara yang baik 

pula.
56
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b. Model Teori Perilaku Konsumen Muslim 

Teori perilaku konsumen dibangun berdasarkan syariah 

Islam, memiliki perbedaan mendasar dengan teori 

konvensional. Perbedaan ini menyangkut nilai dasar yang 

menjadi fondasi teori, motif dan tujuan konsumsi, hingga 

teknik pilihan dan alokasi anggaran untuk berkonsumsi. 

Teori perilaku konsumen rasional dalam paradigma ekonomi 

konsumen didasari pada prinsip-prinsip dasar 

utilitarianisme.
57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

Model Perilaku Konsumen Muslim. 

Sumber data: Asep (2019) 

 

Dari gambar diatas dapat dijelaskan, konsep maslahah 

membentuk persepsi kebutuhan manusia, persepsi penolakan 

terhadap kemudharatan, dan juga memanifestasikan persepsi 

individu tentang upaya setiap pergerakan amalnya 

mardhatillah. Kemudian persepsi tentang penolakan 

terhadap kemadlaratan membatasi persepsinya hanya pada 

kebutuhan dan upaya mardhatillah mendorong terbentuknya 

persepsi kebutuhan Islami. Persepsi seorang konsumen 
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dalam memenuhi kebutuhannya menentukan keputusan 

konsumsinya.
58

 

 

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen  

Prilaku konsumen menempati posisi penting dalam 

pengambilan keputusan seorang konsumen dalam konsumsi. 

Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

seperti halnya yang telah dijelaskan sebelumnya pada faktor 

perilaku konsumen, dimana hal hal yang mempengaruhi 

perilaku konsumen muslim sama halnya dengan faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen muslim, diantaranya 

kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologis. Namun, dalam 

Islam faktor yang mempengaruhi perilaku dalam konsumsi 

terdapat pembedaan yang jelas, yaitu halal dan haram. 

Dengan kata lain, dalam sebuah kegiatan ekonomi dilarang 

mencampur adukkan antara yang halal dan haram. Hal 

tersebut merupakan bagian dari batasan konsumsi dalam 

perilaku konsumen muslim. 

Sedangkan secara garis besar perilaku konsumsi dalam 

Islam dipengaruhi oleh:
59

 

1) Nilai guna (utility) barang dan jasa yang dikonsumsi. 

2) Kemampuan konsumen untuk mendapatkan barang 

dan jasa; daya beli dari income konsumen dan 

ketersediaan barang di pasar. 

3) Kecenderungan konsumen dalam menentukan 

pilihan konsumsi menyangkut pengalaman masa lalu, 

budaya, selera, serta nilai-nilai yang dianut seperti 

agama, dan adat-istiadat. 

Perilaku konsumsi dalam ekonomi islam, seorang 

konsumen muslim akan mempertimbangkan manfaat dan 

berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. 

Konsumen merasakan adanya manfaat suatu kegiatan 

konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik 

                                                           
58 Muhammad Muflih, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi 

Islam (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2006). Hlm. 97 
59 Septiana, “Analisis Perilaku Konsumsi Dalam Islam.” Hlm. 7 



34 
 

atau psikis atau material. Disisi lain, berkah akan 

diperolehnya ketika ia mengkonsumsi barang atau jasa yang 

dihalalkan oleh syariat islam. Mengonsumsi yang halal saja 

merupakan kepatuhan kepada Allah, karenanya memperoleh 

pahala. Pahala inilah yang dirasa sebagai berkah dari barang 

atau jasa yang dikonsumsi masyarakat atau keluarga.
60

 

 

d. Pondasi Perilaku Konsumen Muslim 

Ada tiga nilai dasar yang menjadi pondasi bagi perilaku 

konsumsi seorang masyarakat muslim, diantaranya:  

1) Keyakinan akan adanya hari kiamat dan 

kehidupan akhirat, prinsip ini mengarahkan 

seorang konsumen untuk mengutamakan 

konsumsi untuk akhirat daripada dunia. 

Mengutamakan konsumsi untuk ibadah daripada 

konsumsi duniawi. Konsumsi untuk ibadah 

merupakan future consumption (karena terdapat 

balasan surga di akhirat), sedangkan konsumsi 

duniawi adalah present consumption.  

2) Konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim 

diukur dengan moral agama Islam, dan bukan 

dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin 

tinggi moralitas semakin tinggi pula kesuksesan 

yang dicapai. Kebajikan, kebenaran dan 

ketaqwaan kepada Allah merupakan kunci 

moralitas Islam. Kebajikan dan kebenaran dapat 

dicapai dengan prilaku yang baik dan bermanfaat 

bagi kehidupan dan menjauhkan diri dari 

kejahatan.  

3) Kedudukan harta merupakan anugrah Allah dan 

bukan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat 

buruk (sehingga harus dijauhi secara berlebihan). 

Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan 

hidup, jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan 
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benar karena mengharap ridho Allah akan 

digantikan berlipat-lipat.
61

 Allah berfirman QS. 

Al-Baqarah ayat 265:
62

 

 

َوَمثَُل الَِّذۡيَن يُۡنفِقُۡوَن اَۡمَوالَهُُم اۡبتَِغآَء َمۡرَضاِت 

ۡن اَۡنفُِسِهۡم َكَمثَِل َجنٍَّةٍۢ بَِرۡبَوٍة  ِ َو تَۡثبِۡيتًا مِّ
ّللٰاه

تَۡت اُُكلَهَا ِضۡعفَۡينِ   فَاِۡن لَّۡم  ۚاََصابَهَا َوابٌِل فَاه

ُ بَِما تَۡعَملُۡوَن بَِصۡير ؕيُِصۡبهَا َوابٌِل فََطل  
  َوّللٰاه

 

Artinya: 

“Dan perumpamaan orang-orang yang 

membelanjakan hartanya karena mencari 

keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa 

mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di 

dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, 

Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali 

lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka 

hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha 

melihat apa yang kamu perbuat. 

 

Pertimbangan kemaslahatan dari proses 

konsumsi juga menjadi dasar yang perlu di 

pertimbangkan, karena tidak semua barang dan 

jasa yang memberikan kepuasan terdapat 

maslahah didalamnya. Sehingga, tidak semua 

barang dan jasa harus dikonsumsi oleh umat 

Islam. 

 

e. Konsumsi Dalam Islam 

Menurut islam, konsumsi yang berlebih-lebihan dikutuk 

dan disebut dengan israf (pemborosan) atau tabzir 
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(menghambur-hamburkan harta tanpa guna). Tabzir berarti 

mempergunakan harta dengan cara yang salah, yakni menuju 

pada tujuan-tujuan yang terlarang seperti penyuapan, hal-hal 

yang melanggar hukum atau dengan cara yang tanpa aturan. 

Sedangkan pemborosan berarti penggunaan harta secara 

berlebih-lebihan untuk hal-hal yang melanggar hukum dalam 

hal seperti makanan, pakaian, tempat tinggal atau bahkan 

sedekah. Ajaran-ajaran Islam menganjurkan pola konsumsi 

dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang. 

Konsumsi diatas dan melampaui tingkat moderat (wajar) 

dianggap israf dan tidak disenangi Islam.
63

 

Islam dalam hal konsumsi memiliki beberapa etika dasar 

diantaranya, yaitu Tauhid,  Adil, Free will, Amanah, Halal 

dan Sederhana,
64

 dengan penjelasannya adalah sebagai 

berikut: 

1) Tauhid  (Unity/Kesatuan) 

Dalam perspektif Islam, kegiatan konsumsi 

dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah 

SWT, sehingga senantiasa berada dalam hukum-

hukum Allah (syari’ah). Karena itu, orang Mu’min 

berusaha mencari kenikmatan dengan mentaati 

perintah-perintah-Nya dan memuaskan dirinya 

sendiri dengan barang-barang dan anugerah-

anugerah yang dicipta (Allah) untuk umat manusia. 

Sedangkan dalam pandangan kapitalistik, konsumsi 

merupakan fungsi dari keinginan, nafsu, harga 

barang, pendapatan dan lain-lain tanpa 

memperdulikan dimensi spritual,  kepentingan  orang 

lain dan tanggung jawab atas segala perilakunya. 

2) Adil  (Equilibrium/Keadilan) 

Islam memperbolehkan manusia untuk 

menikmati berbagai karunia kehidupan dunia yang 

disediakan Allah SWT. Al-Qur’an secara tegas 
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menekankan norma perilaku ini baik untuk hal-hal 

yang bersifat material maupun spiritual untuk 

menjamin adanya kehidupan yang berimbang.
65

 

 

ِ الَّتِۡىۤۡ اَۡخَرَج لِِعبَاِدٖه  َم ِزۡينَةَ ّللٰاه قُۡل َمۡن َحرَّ

ۡزقِ  ِت ِمَن الرِّ َمنُۡوا فِى  َؕوالطَّيِّبه َِِى لِلَِّذۡيَن اه  قُۡل 

َمةِ  ۡنيَا َخالَِصةً يَّۡوَم اۡلقِيه وِة الدُّ ُل  ؕاۡلَحيه ََ نُفَصِّ لِ  َكذه

ِت لِقَۡوٍم يَّۡعلَُمۡونَ اۡله  يه  
 

Artinya: “Katakanlah: “Siapakah yang 

mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah 

dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan 

(siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang 

baik?” Katakanlah: “Semuanya itu (disediakan) bagi 

orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, 

khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. 

Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi 

orang-orang yang mengetahui” (QS Al-A’Raaf: 32) 

 

3) Free Will (Kehendak Bebas) 

Alam semesta, adalah milik Allah, yang 

memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sepenuhnya 

dan kesempurnaan atas makhluk-makhluk–Nya. 

Manusia diberi kekuasaan untuk mengambil 

keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai 

dengan kemampuannya atas barang-barang ciptaan 

Allah ini. Atas segala karunia yang diberikan oleh 

Allah, manusia dapat berkehendak bebas, namun 

kebebasan ini tidaklah berarti bahwa manusia 

terlepas dari qadha dan qadar yang merupakan 

hukum sebab akibat yang didasarkan pada 

pengetahuan dan kehendak Allah. 
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4) Amanah (Responsibility/Pertanggungjawaban) 

Manusia adalah khalifah atau pengemban amanat 

Allah. Manusia diberi kekuasaan untuk 

melaksanakan tugas kekhalifahan ini dan untuk 

mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-

banyaknya atas ciptaan Allah. Dalam hal melakukan 

konsumsi, manusia dapat berkehendak bebas tetapi 

akan mempertanggungjawabkan atas kebebasan 

tersebut baik terhadap keseimbangan alam, 

masyarakat, diri sendiri maupun di akhirat kelak. 

 

5) Halal 

Dalam kerangka acuan Islam, barang-barang 

yang dapat dikonsumsi hanyalah barang-barang yang 

menunjukan nilai-nilai kebaikan, kesucian, 

keindahan serta akan menimbulkan kemaslahatan 

untuk umat baik secara  material maupun spiritual. 

Sebaliknya benda-benda yang buruk, tidak suci 

(najis), tidak bernilai, tidak dapat digunakan dan juga 

tidak dapat dianggap sebagai barang-barang 

konsumsi dalam Islam serta dapat menimbulkan 

kemudharatan apabila dikonsumsi akan dilarang. 

 

ُكۡم َوَل تَۡطَغۡوا فِۡيِه  ِت َما َرَزۡقنه ُكلُۡوا ِمۡن َطيِّبه

 َوَمۡن يَّۡحلِۡل َعلَۡيِه َغَضبِۡى فَقَۡد  َۚضبِىۡ فَيَِحلَّ َعلَۡيُكۡم غَ 

ى  َِوه
 

Artinya: “Makanlah di antara rezki yang baik 

yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah 

melampaui batas padanya, yang menyebabkan 

kemurkaan-Ku menimpamu. Dan barangsiapa 
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ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya 

binasalah ia” (QS Taha: 81)
 66

 

 

6) Sederhana 

Islam sangat melarang perbuatan yang 

melampaui batas (israf), termasuk pemborosan dan 

berlebih-lebihan (bermewah-mewah), yaitu 

membuang-buang harta dan menghambur-

hamburkannya tanpa faedah serta manfaat dan hanya 

memperturutkan nafsu semata. Allah akan sangat 

mengecam setiap perbuatan yang melampaui batas. 

 

ُكلُۡوا  َدَم ُخُذۡوا ِزۡينَتَُكۡم ِعۡنَد ُكلِّ َمۡسِجٍد وَّ بَنِۡىۤۡ اه يه

ََ ۡسِرفِۡين اِنَّه  َل يُِح ُُّّ اۡلمُ  ۚ َواۡشَربُۡوا َوَل تُۡسِرفُۡوا  

 

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmua 

yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan 

minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan, 

sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

yang berlebih-lebihan” (QS Al-A’raf: 31)
 67

  

 

f. Batasan Konsumsi Dalam Islam 

Islam sangat menghimbau untuk setiap umatnya agar 

menanamkan kualitas kebaikan seperti ketaatan, kejujuran, 

integritas, kesederhanaan, kebersamaan, keadilan, saling 

pengertian, kerjasama, kedamaian, keharmonisan, dan 

berperannya fungsi kontrol tingkah laku terhadap hal yang 

dapat membahayakan masyarakat. Itulah kenapa syariah 

berpengaruh  terhadap konstruksi keseimbangan sumber daya 

masyarakat. Hal ini didukung dengan ajaran Islam bagi 

masyarakat tentang tanggung jawab manusia di dunia dan 

akhirat dan konsepsi mardatillah  (mengharap ridha Allah 

SWT) untuk perilaku dalam berbagai bentuk dan jenisnya. 
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Jadi konsumsi terintegrasi dalam syariah, orientasinya tidak 

lepas dari upaya menyeimbangkan kebutuhan dunia dan 

akhirat.
68

 Oleh sebab itu, dalam Islam ada perbedaan yang 

sangat jelas antara yang halal dan yang haram. Dengan kata 

lain, dalam sebuah kegiatan ekonomi sangatlah dilarang 

untuk mencampur adukkan antara suatu hal yang halal dan 

haram. Hal tersebut pula merupakan bagian dari batasan-

batasan konsumsi dalam perilaku konsumen muslim. 

Batasan konsumsi yang diterapkan dalam Islam tidak 

hanya berlaku pada makanan dan minuman saja, tetapi juga 

mencakup jenis-jenis komoditi lainnya. Quraish Shihab 

menjelaskan dalam tafsir al-Misbah, bahwa komoditi yang 

haram itu ada dua macam , yaitu haram karena zatnya seperti 

babi, bangkai dan darah dan yang haram karena sesuatu 

bukan karena zatnya seperti makanan karena tidak diijinkan 

oleh pemiliknya. Komoditi yang halal adalah yang tidak 

termasuk dari dua macam tersebut. Di samping itu, aspek 

yang mesti diperhatikan juga adalah yang baik, yang cocok, 

dan bersih.
69

 

Secara bijaksana al-Qur'an telah menginformasikan suatu 

larangan berdimensi sosial untuk kesejahteraan manusia agar 

harta tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. 

Larangan dalam pembelanjaan harta melingkupi dua macam, 

antara lain: 

1) Larangan bersikap kikir/bakhil dan menumpuk harta 

Salah satu sifat buruk manusia harus dikikis 

dengan menumbuhkan kesadaran bahwa harta adalah 

amanah Allah swt yang harus dibelanjakan 

sebahagian dari harta tersebut kepada orang-orang 

yang berhak mendapatkannya.sebagaimana firman 

Allah pada QS Al-Ma’arij ayat 19  :
70

 

 

                                                           
68 Muhammad Muflih, Perilaku Konsumen Dalam Prespektif Islam (Jakarta\: 

Raja Grafindo, 2006). Hlm. 80 
69 Kurniati, “Teori Perilaku Konsumen Prespektif Ekonomi Islam,” Jurnal 

Ekonomi Syariah Indonesia No.1 Vol. (2016). Hlm. 50 
70 AlQosbah, Al-Qur’anulkarim. Hlm. 569 
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ۡنَساَن ُخلَِق َِلُۡوًعا  اِنَّ اۡلِ

 
Artinya: Sesungguhnya manusia diciptakan 

bersifat keluh kesah lagi kikir (QS. Al-Ma’arij ayat 

19). 

 

Larangan kikir terhadap harta membuktikan 

dalam sifat ini menunjukan kurangnya nilai kepekaan 

sosial, padahal manusia sebagai makhluk sosial 

(homo homini lupus) tidak hanya hidup sendiri tetapi 

membutuhkan pertolongan orang lain walaupun tidak 

secara langsung terjadi interaksi.
71

 

 

2) Larangan berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan 

Hidup sederhana adalah tradisi Islam yang mulia, 

baik dalam membeli makanan, minuman, pakaian, 

rumah dan segala apapun, bahkan Rasulullah 

melarang boros berwudhu dengan air walaupun 

berada di sungai yang mengalir.
72

 

 

3. Panic buying 

a. Pengertian Panic buying 

Pada kajian sosiologi, panic atau panik populer 

merupakan bentuk perilaku kolektif. Istilah perilaku kolektif 

ini merujuk pada aksi yang muncul tiba-tiba, spontan, bukan 

aktivitas rutinitas, dan cenderung tidak sesuai norma (non-

normatif) mengategorikan panic buying sebagai perilaku 

kolektif. Pada ilmu perilaku khususnya psikiatri, panik erat 

dijelaskan sebagai gangguan panik atau serangan panik. 

Karakteristik panik pada perspektif gangguan kejiwaan 

ditandai dengan serangan panik secara berulang-ulang, tiba-

tiba, dan tidak terduga. Namun, baik dari pandangan 

                                                           
71 Setiadi, “Perilaku Konsumen Islam Dalam Pembelian Tas Mahasiswi 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (Febi) Iain Bengkulu.” Hlm. 39 
72 Eka Sakti Habibullah, “Etika Konsumsi Dalam Islam,” Jurnal Etika Dan 

Bisnis Islam, 2006. 
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sosiologi maupun psikiatri, panik sama-sama ditandai dengan 

ciri perilaku yang muncul secara tiba-tiba. Jika dikaitkan 

lebih jauh dengan panic buying pada isu Covid 19, fenomena 

ini mempunyai benang merah yang sama, yaitu terjadi secara 

tiba-tiba dan tidak terkontrol.
73

 

Kepanikan berbelanja atau yang umumnya diistilahkan 

sebagai “panic buying” dapat dijelaskan sebagai perilaku 

konsumen berupa tindakan orang membeli produk dalam 

jumlah besar untuk menghindari kekurangan di masa depan. 

Perilaku ini juga disebut sebagai perilaku penimbunan barang 

yang dilakukan oleh konsumen. Hal yang perlu digaris 

bawahi dalam definisi ini adalah konsumen membeli barang 

dalam jumlah banyak bukan bertujuan untuk mencari selisih 

harga yang akan timbul antara masa sekarang dan masa yang 

akan datang, tetapi bertujuan untuk menghindari kekurangan 

pasokan yang mungkin akan terjadi dimasa depan.
74

 

Tindakan panic buying dalam hal ini Sama halnya 

dengan teori herd behavior oleh Bikhchandani dan Sharma 

2001 dalam penelitian Muflihun mengatatakan bahwa, dalam 

mengambil keputusan, individu kerap kali dipengaruhi oleh 

keputusan orang lain. Sebagai contoh adalah ketika seseorang 

hendak mencari restoran yang akan didatangi. Tentunya, 

restoran dengan jumlah pengunjung yang lebih banyak, akan 

lebih terlihat menarik untuk didatangi. Perilaku tersebut 

dinamakan dengan herding, lebih lanjut dalam penelitiannya 

Kynes juga menjelaskan manusia adalah animal social, yaitu 

manusia yang mempunyai naluri dasar dari hewan. Naluri 

dasar yang dimaksud adalah naluri untuk mengikuti arah 

yang sama dengan kawannya, maka muncul istilah herd yang 

berarti sekumpulan. Herd behavior merupakan perilaku 

orang yang sering menyimpulkan informasi dari tindakan 

                                                           
73 Shadiqi Et Al., “Panic buying Pada Pandemi Covid-19 : Telaah Literatur Dari 

Perspektif Psikologi.” Hlm. 132 
74 Shadiqi Et Al.,  Hlm. 133 
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orang lain dan meniru satu sama lain, menghasilkan perilaku 

kawanan.
75

 

Faktor-faktor seperti kekhawatiran tentang penipisan, 

kelangkaan barang, kecemasan tentang kapasitas ekonomi 

individu yang tidak dapat memenuhi situasi kekurangan 

ketika kekurangan terjadi, dan khususnya, kepanikan yang 

disebabkan oleh "perilaku kawanan". Ketika kepanikan 

menyebar ke mana-mana konsumen tidak lagi bertindak 

secara rasional, mereka selalu ingin membeli lebih dari yang 

mereka butuhkan, persediaan barang tidak seimbang, banyak 

orang tidak dapat membeli karena barang kosong di tempat 

penjualan. Semakin mereka menjadi panik, semakin 

berkurang secara psikologis di pasar.
76

 

 

b. Faktor Penyebab Panic buying 

Adapun beberapa penyebab masyarakat melakukan 

tindakan Panic buying ditengah Pandemi Corona, antara lain:  

1) Tindakan Panic buying bisa dipengaruhi orang lain 

karena adanya transfer dan perilaku meniru dan 

mengamati orang lain untuk melakukan hal yang 

sama.  

2) Tindakan Panic buying untuk menghindari resiko, 

baik dari sisi ketersediaan, keamanan, dan sisi 

finansial. Karena sebagian besar masyarakat 

beranggapan untuk dapat menekan resiko jika sudah 

mendapatkan barang dalam jumlah banyak.  

3) Tindakan Panic buying dilakukan untuk memberikan 

rasa ketenangan pada diri pelakunya akibat kecemasan 

karena keadaan yang tidak menentu.  

4) Tindakan Panic buying bisa dipengaruhi karena 

didasari oleh ketidakpastian keadaan yang dihadapi.  

 

                                                           
75 M Muflihun, “… Yang Mempengaruhi Panic buying Civitas Akademika 

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Dalam Menghadapi Wabah 

Penyakit Di Indonesia,” 2021. 
76 Muflihun. 
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Secara implisit, tindakan Panic buying dapat direflesikan 

pada sebuah kecemasan dan ketakutan individu akibat sebuah 

ancaman. Tindakan Panic buying dalam sisi psikologi juga 

berhubungan dimensi interpersonal. Konflik psikologis, 

stress, rasa takut, cemas, dan khawatir (tidak aman), dan 

perasaan tidak tenang menjadi pemicu paling utama. Pada 

dimensi lingkungan juga menjadi faktor masyarakat 

melalukan tindakan Panic buying. Kurangnya Ketersediaan 

barang dan informasi yang bersumber dari masyarakat dan 

media massa yang terkadang dapat mengakibatkan 

masyarakat berperilaku demikian. Selain itu, ancaman yang 

nyata seperti pandemi juga menjadi peran penting yang 

menyebabkan pola perilaku kognitif masyarakat dapat 

berubah.
77

 Jika dapat diihubungkan, maka ketiga dimensi 

dapat mempengaruhi satu sama lain yang mana dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 

Dinamika Teori Kognitif Sosial Pada Panic buying. 

Sumber data: Nur (2019) 

 

                                                           
77 Siti Khayisatuzahro Nur, “Panic buying Di Masa Pandemi Dan Relevansinya 

Dengan Abstrak” 1, No. 2 (2019): 79–87. Hlm. 81 

Perilaku: Panic 

buying 
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konflik psikologis, 

stress, rasa takut, 

khawatir, dan perasaan 

tidak tenang 

Lingkungan: pandemi 

Corona, ketersediaan 

informasi, dan jejaring 

sosial 
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Pada proses tersebut, perlu digarisbawahi bahwa 

hubungan ketiga varibel tersebut saling berhubungan dan 

terikat satu sama lain. Dengan kata lain, jika faktor dimensi 

dapat diturunkan, maka akan berpengaruh pada faktor 

dimensi yang lain. Sehingga jika dimungkinkan, bahwa 

panic buying merupakan respon sosial masyarakat atas 

ketidakpastian akan kondisi yang dialami. Maka pandemi 

corona sebagai faktor lingkungan perlu untuk dikendalikan 

semaksimal mungkin sebagai upaya antisipasi meningkatnya 

tindakan Panic buying. 

Maraknya tindakan Panic buying menjadi salah satu 

respon cepat masyarakat dengan adanya wabah Pandemi 

Corona. Informasi yang kurang tepat yang beredar di media 

sosial menjadikan masyarakat diliputi ketakutan dan 

berlomba-lomba mencari rasa aman. Tindakan Panic buying 

menjadi langkah utama untuk memenuhi kebutuhan rumah 

tangga akan memunculkan perilaku boros. Perilaku boros 

ditandai dengan tindakan pembelian tanpa perencanaan 

untuk memenuhi hasrat keinginan dan bukan pada 

kebutuhan. Sedangkan kebutuhan yang harus diutamakan 

harus sesuai dengan kebermanfaatan.
78

 

Pada sisi ekonomi, secara jelas perilaku Panic buying 

akan mengakibatkan peningkatan cepat pada volume 

pembelian yang menyebabkan kenaikan harga secara 

signifikan. Dalam konteks ekonomi, tindakan Panic buying 

juga akan mengurangi penawaran dan mengakibatkan 

penawaran meningkat. Panic buying juga disandingkan 

dengan ketidakmerataan informasi dan respon keserakahan 

akan suatu barang karena takut barang itu habis atau harga 

barang itu semakin naik.
79
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c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Panic buying 

Beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan panic 

buying diantaranya adalah perilaku kawanan, paparan media 

sosial, kebutuhan dan harga dengan penjelasan sebagai 

berikut: 

1) Perilaku kawanan 

Perilaku kawanan sangat mempengaruhi pola 

pikir individu, begitu pula dalam hal keputusan 

individu untuk membeli sebuah produk. Kawanan 

diartikan sebagai penyelarasan pikiran atau perilaku 

individu dalam suatu kelompok.
80

. Dengan demikian 

individu yang memiliki kawanan akan lebih 

cenderung mengikuti kawanan tersebut dalam 

memutuskan sesuatu, karena informasi yang dimiliki 

tidak cukup sehingga individu tersebut lebih 

mengandalkan informasi yang dimiliki oleh orang 

lain yang ada dalam kawanan mereka.  Trehan dan 

Sinha menyatakan bahwa orang tergiring karena 

mereka sangat yakin bahwa keluarga, teman, 

komunitas sosial dan agama dapat dipercaya. Hidup 

bermasyarakat membuat perilaku kawanan 

terprogram sebagai aturan praktis dalam kehidupan 

sehari-hari masyarakat.
81

 

2) Paparan media sosial 

Bolton menyatakan bahwa dampak jangka 

panjang penggunaan media sosial dapat 

menyebabkan perubahan pada norma dan perilaku 

sosial di tingkat masyarakat seperti sipil, 

keterlibatan politik, privasi, dan keamanan publik. 

Dalam konteks kesejahteraan fisik, Hackworth dan 

Kunz sepakat bahwa media sosial efisien dan efektif 

                                                           
80 M Muflihun, “… Yang Mempengaruhi Panic buying Civitas Akademika 
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dalam menyampaikan informasi kesehatan kepada 

masyarakat terutama di negara berkembang yang 

didominasi oleh populasi yang lebih muda dan 

memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan.
 

82 

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah akan 

pemberitaan kasus-kasus Covid 19 juga dilakukan 

dan disebarkan menggunakan media sosial, sehingga 

hal tersebut dirasa cukup efektif untuk 

meningkatkan kewaspadaan masyarakat. 

Penyebaran informasi di jejaring sosial juga sangat 

cepat menjangkau ke sudut populasi pasalnya proses 

penyebaran informasi lewat jejaring sosial ini 

dilakukan berdasarkan objektifitas dan subjektifitas 

individu yang menggunakan dan menyebarkan 

berita di jejaring sosial ulas muflihun dalam 

penelitiannya. 

Muflihun pula menyatakan bahwa berita terkait 

Covid 19 didokumentasikan secara obsesif di media 

sosial, antrean yang panjang dan rak-rak kosong 

membuat masyarakat terburu-buru membeli barang 

dan berpikir mereka harus menimbun barang 

sebelum terjadi gangguan atas rantai pasokan. Hal 

tersebut mempengaruhi peningkatan dalam 

pembelian produk terlebih pada saat pemerintah 

Indonesia memberlakukan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) dan melakukan Lockdown 

atau karantina wilayah yang memicu peningkatan 

pembelian produk secara signifikan, hal tersebut 

dapat dilihat dari habis atau tidak tersedianya 

beberapa produk di sebagian besar minimarket. 

3) Kebutuhan 
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Kebutuhan atau sensitivitas kecemasan mengacu 

pada rasa takut akan sensasi terkait gairah.
83

 

Perasaan akan hal tersebut muncul dari keyakinan 

bahwa sensasi dari tiga faktor urutan bawah seperti 

masalah kognitif, masalah fisik, dan masalah sosial. 

Taylor pula menjelaskan bahwa sensitivitas 

kecemasan adalah penguat kecemasan, jika 

seseorang menjadi cemas, secara otomatis akan 

mengkhawatirkan sensasi terkait gairah yang 

meningkatkan kecemasan mereka.  Persepsi ini 

membentuk kecemasan dan frustrasi tambahan yang 

akan meningkatkan “kebutuhan” berbelanja untuk 

melepaskan perasaan tersebut.
84

 

4) Harga 

Pangribuan menegaskan bahwa harga juga 

merupakan salah satu elemen penting bagi pelanggan 

untuk loyal pada suatu produk. Dia menekankan 

bahwa setiap pelanggan memiliki pandangan yang 

berbeda tentang rasa, harga dan kualitas produk.  

Muflihun menuliskan dalam penelitiannya bahwa 

Zhao dkk mengusulkan pendekatan pemodelan 

struktural baru untuk menyelidiki krisis kerusakan 

produk pada pilihan merek konsumen. Mereka 

mengakui bahwa pelanggan menjadi kurang sensitif 

terhadap harga selama periode krisis.
85

 

Menganalisis kasus Krisis Makanan Kraft di 

Australia, konsumen lebih mementingkan kualitas 

produk dan kurang fokus pada harga produk. Dalam 

sebuah studi yang menyelidiki perilaku konsumsi 

makanan dari Konsumen Inggris, Basev melaporkan 

bahwa konsumen setuju bahwa harga memiliki 
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prioritas tertinggi daripada kualitas. Selain itu, 

konsumen juga mengakui bahwa selama krisis 

ekonomi preferensi belanja mereka bergantung pada 

promosi dan harga. Basev juga menyimpulkan 

bahwa krisis ekonomi telah menyebabkan perubahan 

kebiasaan belanja dan belanja konsumen.
86

 

 

d. Indikator-Indikator Panic buying 

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini 

diantaranya:
87

 

1) rasa takut, 

2) rasa cemas, dan 

3) perasaan tidak aman: 

Rasa takut, cemas dan perasaan tidak aman dalam 

penelitian ini dimaksudkan ialah efek psikologis yang 

disebabkan pada gelaja penyebaran virus dari Covid 19, 

seperti hal nya Dalam model EIK pada penelitian Kaene dan 

Neal, biaya kunjungan toko dan risiko kehabisan stok adalah 

dua parameter utama yang mendorong inventaris optimal, 

yang mana inventaris optimal meningkat dalam biaya 

kunjungan toko (yaitu, jika kunjungan toko tidak dikenakan 

biaya, seseorang dapat membeli barang-barang konsumen 

dengan basis just-in-time, menjaga persediaan mendekati 

nol). Pandemi Covid 19 ini meningkatkan biaya kunjungan 

toko dalam tiga cara:
88

 

1) Berbelanja dapat menyebabkan kontak dengan 

pelanggan yang terinfeksi, 

2) Terinfeksi konsumen harus karantina di rumah, 

membuat kunjungan toko tidak mungkin untuk 

sementara waktu, 

3) Kebijakan penguncian pemerintah dapat 

membuat pergi ke toko lebih banyak sulit. 

                                                           
86 Muflihun. 
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88 Keane and Neal, “Consumer Panic in the COVID-19 Pandemi.” Hlm. 87 
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Persediaan yang optimal juga meningkatkan risiko 

kehabisan persediaan. Jika krisis meningkatkan risiko 

kehabisan stok, baik karena gangguan pasokan atau akibat 

krisis lonjakan permintaan juga mengarah pada inventaris 

optimal yang lebih tinggi.
89

 

 

4. Impulse buying 

a. Pengertian Impulse buying 

Impulse buying merupakan keputusan pembelian yang 

dibuat oleh konsumen di tempat setelah melihat barang. 

Pembelian impulsif (impulse buying) adalah pembelian yang 

terjadi ketika konsumen melihat produk atau merek tertentu, 

kemudian konsumen menjadi tertarik untuk mendapatkannya, 

biasanya karena adanya ransangan yang menarik dari toko 

tersebut. Pembelian impulsif (impulse buying) juga 

merupakan sebuah proses pembelian suatu barang, dimana 

pembeli tidak mempunyai niat untuk membeli sebelumnya, 

dapat dikatakan pembelian tanpa rencana atau pembelian 

seketika.
90

 

Verplanken dan Herabadi mendefinisikan pembelian 

impulsif sebagai pembelian yang tidak rasional dan 

diasosiasikan dengan pembelian yang cepat dan tidak 

direncanakan, diikuti oleh adanya konflik fikiran dan 

dorongan emosional.
91

 Lebih lanjut dalam penelitiannya 

Rook 1987 mengatakan impulsive buying merupakan 

perilaku pembelian yang terjadi ketika adanya dorongan 

secara tiba-tiba, kuat, dan keinginan membeli sesuatu dengan 

segera. keinginan membeli sesuatu dengan segera tersebut 

                                                           
89 Keane and Neal. 
90Yogi Andika Putra, “Pengaruh Promosi Penjualan Dan Impulse buying 
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91 B Verplanken and A Herabadi, “Individual Differences in Impulse buying 
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diikuti oleh adanya konflik emosional dan cenderung 

mengabaikan konsekuensi yang diperoleh.
92

 

Impulse buying dapat diartikan sebagai suatu kondisi 

yang terjadi ketika individu mengalami perasaan terdesak 

secara tiba-tiba yang tidak dapat dilawan. Kecenderungan 

untuk membeli secara spontan ini umumnya dapat 

menghasilkan pembelian ketika konsumen percaya bahwa 

tindakan tersebut adalah hal yang wajar. Pembelian tidak 

terencana adalah tindakan membeli yang sebelumnya tidak 

diakui secara sadar sebagai hasil pertimbangan, atau niat 

membeli yang terbentuk sebelum memasuki toko atau bisa 

dikatakan suatu desakan hati yang tiba-tiba dengan penuh 

kekuatan, bertahan dan tidak direncanakan untuk membeli 

sesuatu secara langsung, tanpa banyak memperhatikan 

akibatnya.
93

 

Pembelian impulsif dapat diartikan pula sebagai 

pembelian yang tidak rasional dan diasosiasikan dengan 

pembelian yang cepat dan tidak direncanakan serta diikuti 

oleh adanya konflik fikiran dan dorongan emosional. 

Dorongan emosional tersebut terkait dengan adanya perasaan 

yang intens yang ditunjukkan dengan melakukan pembelian 

karena adanya dorongan untuk membeli suatu produk dengan 

segera, mengabaikan konsekuensi negatif, merasakan 

kepuasan dan mengalami konflik di dalam pemikiran. 

Dengan dasar penjelasan di atas maka impulse buying 

merupakan kegiatan untuk berbelanja tanpa kontrol diri 

dengan sedikit atau tanpa pertimbangan mendalam. 

Alasannya adalah pengalaman emosional yang lebih daripada 

rasional, karenanya pembelian pun dilakukan. Sehingga 

kebanyakan pembelian dilakukan pada barang-barang yang 

tidak diperlukan. 
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b. Karakteristik Impulse buying 

Menurut Rook 1995 dalam Qibtiyah pembelian impulsif 

memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:
94

 

1) Spontanitas (Spontaneity)  

Pembelian terjadi secara tidak diharapkan, tidak 

terduga dan memotivasi konsumen untuk membeli 

sekarang, seringkali dianggap sebagai respon 

terhadap stimulasi visual yang berlangsung di tempat 

penjualan.  

2) Kekuatan, Kompulsi dan Intensitas (Power, 

Compulsion And Intensity)  

Adanya motivasi untuk mengesampingkan hal-

hal lain dan melakukan tindakan seketika.  

3) Kegairahan dan Stimulasi (Excitement And 

Stimulation)  

Keinginan mendadak untuk membeli disertai 

oleh adanya emosi yang dikarakteristikan dengan 

perasaan bergairah dan tidak terkendali.  

4) Ketidakpedulian Akan Akibat (Disregard For 

Consequences) 

Desakan untuk membeli dapat menjadi begitu 

sulit ditolak, sehingga akibat negatif diabaikan. 

Verplanken dan Herabadi 2001 dalam Qibtiyah pula 

mengemukakan dua aspek impulse buying, yakni aspek 

kognitif dan aspek afektif. 

1) Aspek kognitif 

Aspek kognitif yang dimaksudkan adalah kekurangan 

pada unsur pertimbangan dan unsur perencanaan 

dalam pembelian yang dilakukan. Hal ini didasari 

oleh pernyataan Verplanken dan Herabadi 2001 

bahwa aspek kognitif kurang mampu 

mempertimbangkan dan merencanakan sesuatu 

ketika melakukan pembelian. Verplanken & 
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Herabadi juga menyatakan bahwa pembayaran yang 

dilakukan mungkin tidak direncanakan atau 

dipertimbangkan dengan matang untuk berbagai 

macam alasan, misalnya ketika pembayaran tak 

terencana tampak tak direncanakan dalam waktu 

yang panjang atau dalam kasus pengulangan 

pembayaran atau kebiasaan pembayaran.
95

 

2) Aspek afektif 

Aspek afektif meliputi dorongan emosional yang 

secara serentak meliputi perasaan senang dan 

gembira setelah membeli tanpa perencanaan 

Verplanken & Herabadi lebih lanjut menambahkan, 

setelah itu juga secara tiba-tiba muncul perasaan atau 

hasrat untuk melakukan pembelian berdasarkan 

keinginan hati, yang sifatnya berkali-kali atau 

kompulsif, tidak terkontrol, kepuasan, kecewa, dan 

penyesalan karena telah membelanjakan uang hanya 

untuk memenuhi keinginannya.
96

 

 

c. Tipe-Tipe Perilaku Impulse buying  

Mengemukakan Empat Tipe Dari Pembelian Impulsif.
97 

Keempat tipe pembelian impulsif tersebut  di jelaskan dalam 

tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1 

Tipe-tipe Perilaku Impulse buying 

No Tipe Definisi 

1 Pure impulse Pembelian dilakukan murni tanpa rencana 

atau terkesan mendadak. Biasanya 

konsumen membeli tanpa pertimbangan 

atau tidak membeli dengan pola yang 

biasa dilakukan. Hal tersebut terjadi 

setelah konsumen melihat barang yang 
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dipajang di toko atau tempat pembelian 

lain, sehingga muncul keinginan untuk 

memilikinya saat itu juga. 

2 Suggestion 

Impulse 

Pembelian dilakukan tanpa rencana pada 

saat berbelanja dipusat perbelanjaan. 

Pembelian ini terjadi pada saat konsumen 

melihat produk atau melihat tata cara 

pemakaiannya. Selain itu, pembeli 

terpengaruh karena diyakinkan oleh 

penjual yang ditemuinya pada saat 

berbelanja dan akhirnya memutuskan 

untuk melakukan pembelian. 

3 Reminder 

Impulse 

Pembelian terjadi ketika konsumen tiba-

tiba teringat untuk melakukan pembelian 

terhadap produk di luar kebiasaan 

pembeliannya, hal tersebut terjadi setelah 

konsumen melihat iklan atau brosur yang 

ada di tempat perbelanjaan. 

4 Planned 

Impulse 

Pembelian dilakukan karena sebenarnya 

sudah direncanakan, konsumen 

memasuki toko dengan harapan dan 

intensi untuk melakukan pembelian 

berdasarkan harga khusus, kupon dan 

kesukaan. Tetapi, ketika barang yang 

dimaksud tidak sesuai dengan yang 

diinginkan maka pembelian dilakukan 

dengan membeli jenis barang yang sama 

tetapi dengan merek atau ukuran yang 

berbeda. 

Sumber data: Putra (2019). 

 

d. Faktor-Faktor Impulse buying 

Faktor-faktor yang mempengaruhi impulse buying, antara 

lain: 
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1) Produk dengan karakteristik harga murah, kebutuhan 

kecil atau marginal, produk jangka pendek, ukuran 

kecil, dan tokok yang mudah dijangkau.  

2) Pemasaran dan marketing yang meliputi distribusi 

dalam jumlah banyak outlet yang self service, iklan 

melalui media masa yang sangat sugestibel dan terus 

menerus, iklan di titik penjualan, posisi display dan 

lokasi toko yang menonjol.  

3) Karakteristik konsumen seperti kepribadian, jenis 

kelamin, sosial demografi atau karakterisik sosial 

ekonomi.
98

 

Verplanken dan Herabadi 2001 menyebutkan beberapa 

faktor yang dapat memicu pembelian impulsif. Faktor-faktor 

tersebut adalah:
99

 

1) Lingkungan pemasaran (tampilan dan penawaran 

produk). 

2) Variabel situasional (ketersediaan waktu dan uang). 

3) Variabel personal (mood, identitras diri, kepribadian, 

dan pengalaman pendidikan). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan 

dan Kunto dalam qibtiyah faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi impulsive buying terhadap sebuah 

department store, yaitu:
100

 

1) Promosi 

Adalah usaha perusahaan untuk mempengaruhi calon 

pembeli melalui pemakaian segala unsur atau bauran 

pemasaran. 

2) Store Atmosphere (suasana toko) 
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Adalah suasan terencana yang sesuai dengan pasar 

sasarannya dan yang dapat menarik konsumen untuk 

membeli. 

3) Shopping emotion 

Emosi merupakan suatu perasaan yang tidak dapat 

dikontrol namun dapat mempengaruhi perilaku atau 

kebiasaan seseorang. 

Indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini 

diantaranya:
101

  

1) Pembelian tanpa direncanakan sebelumnya,  

2) Pembelian tanpa berfikir akibatnya, 

3) Pembelian dipengaruhi keadaan emosional. 

4) Pembelian dipengaruhi penawaran menarik 

 

e. Motivasi Pembelian Impulse buying 

Motivasi yang berbeda antar tiap konsumen juga 

mempengaruhi perilaku pembelianya, baik pembelian 

terencana (planned buying) maupun tidak terencana 

(unplanned buying). Secara garis besar perilaku impulse 

buying di dasarkan pada lima motivasi, terlepas dari 

pembelian online maupun offline, yaitu hasrat hedonistik, 

kebutuhan sosial, Kebutuhan self-esteem dan self-

actualization, Persepsi terhadap pengambilan keputusan yang 

akurat, dan Persepsi terhadap keputusan,
102

 penjelasannya 

adalah sebagai berikut: 

1) Hasrat hedonistik  

Motivasi pertama adalah kezinginan hedonis. 

Perilaku impulsive buying dapat memberikan 

keluasan tersendiri bagi konsumen dan secara 

alangsung memenuhi kebutuhan hedonis. Hal ini 

diperkuat oleh Rook yang menyatakan bahwa 

seorang konsumen akan merasakan kesenangan dan 
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merasa lebih bersemangat ketika berbelanja. Oleh 

sebab itu, Ruslaini mengatakan terdapat hubungan 

yang positif antara kebutuhan hedonis dengan 

perilaku impulse buying.
103

  

 

2) Kebutuhan Sosial  

Kebutuhan sosial meliputi interaksi sosial yang 

dialami seorang individu ketika ia berbelanja. 

Interaksi sosial yang terjadi tersebut juga dapat 

memberikan pemuasan kebutuhan oleh konsumen, 

terutama dalam hal emosional/afeksi. Perasaan yang 

dialami seseorang ketika berinterkasi dengan 

individu lain guna memenuhi kebutuhan sosial, ini 

memiliki tendensi yang dapat membuat seseorang 

untuk melakukan pembelian impulsif.  

3) Kebutuhan self-esteem dan self-actualization  

Perilaku impulse buying tidak terlepas dari 

individu sebagai pelaku, yang juga berkaitan dengan 

aspek psikologisnya. Seseorang cenderung untuk 

mengekspresikan self-esteem untuk memperoleh 

pengakuan dari orang lain. Kebutuhan ini terkait 

dengan penghargaan atau apresiasi dari lingkungan 

maupun status sosial. 

4) Persepsi terhadap pengambilan keputusan yang 

akurat  

Perilaku impulse buying tidak terlepas dengan 

persepsi yang dianggap sebagai perilaku yang 

negatif, sia-sia dan beresiko. Jika dilihat secara 

umum, evaluasi negatif yang melekat pada impulse 

buying tidak sepenuhnya salah terutama jika 

dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan 
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yang instan dan tidak ada pertimbangan secara 

rasional.
104

  

5) Persepsi terhadap keputusan   

Persepsi terhadap proses pengambilan keputusan 

juga menjadi salah satu motivasi yang mendasari 

perilaku impulsive buying. Konsumen seringkali 

merasa binggung dan frustasi ketika berhadapan 

dengan sejumlah informasi yang sangat banyak dan 

komplek, tahapan proses pengolahan informasi dan 

jumlah berlebihan yang meyebabkan kekhawatiran 

dan ketidaknyamanan dari segi konsumen, terutama 

dalam proses pengambilan keputusan. Ketika 

konsumen dihadapkan dengan situasi seperti ini, 

kemungkinan besar akan terjadi pengambilan 

keputusan yang tidak akurat. Sehingga dalam kondisi 

tertentu, keputusan yang diambil justru bukanlah 

pilihan yang tepat.
105

 

 

B. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya, 

atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. 

Hipotesis juga dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang 

kebenarannya masih harus diuji atau rangkuman simpulan teoritis yang 

diperoleh dari tinjauan pustaka. Katena sifatnya masih sementara, maka 

perlu dibuktikan kebenarannya melalui suatu pengujian atau tes yang 

biasa disebut tes hipotesis. 

Berdasarkan uraian identifikasi masalah dan kerangka pemikiran 

yang telah dikemukakan, maka penelitian ini mengambil hipotesis atau 

dugaan sementara yaitu: 
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1. Pengaruh Panic buying Terhadap Impulse buying 

Konsumen dengan tingkat stres tinggi cenderung 

melakukan pembelian secara impulsif. Konsumen berpikir jika 

mereka tidak membeli barang pada saat itu mereka mungkin akan 

kehilangan seluruhnya sehingga dapat memunculkan perilaku 

pembelian yang tidak direncanakan atau biasa disebut dengan 

pembelian impulsif (impulse buying). Salah satu faktor yang 

memengaruhi pembelian impulsif adalah adanya emosi negatif 

yang melibatkan perasaan tertekan, keadaan yang tidak 

menyenangkan dan mengakibatkan kurangnya kendali terhadap 

keinginan berbelanja. 

Pandemi Covid 19 jelas menimbulkan berbagai emosi 

negatif, salah satunya adalah kecemasan. Rasa cemas ini 

memengaruhi aktivitas individu dalam melakukan pembelian atau 

belanja.
106

 Annisa dalam penelitiannya menyatakan semakin tinggi 

kecemasan yang dirasakan oleh individu maka semakin tinggi pula 

kecenderungan individu melakukan pembelian impulsif, sebaliknya 

semakin rendah kecemasan yang dirasakan oleh individu maka 

semakin rendah pula kecenderungan individu melakukan 

pembelian impulsif. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa pembelian 

impulsif berkaitan dengan kecemasan, terlebih dalam kondisi 

pandemi saat ini. 

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti membuat hipotesis: 

Hipotesis 1 : panic buying berpengaruh positif signifikan terhadap 

Impulse buying. 

 

2. Pengaruh Panic buying Terhadap Perilaku Konsumen Muslim 

Perilaku konsumen merupakan sesuatu yang mendasari 

konsumen untuk membuat keputusan dalam pembelian. Perilaku 

konsumen juga merupakan suatu proses pengambilan keputusan 

oleh konsumen dalam memilih, membeli, memakai serta 

memanfaatkan produk dan jasa termasuk proses keputusan yang 

mendahului dan mengikuti tindakan ini. Perilaku membeli 

konsumen pada fenomena pandemi Covid 19 ini dikenal sebagai 
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panic buying. Kepanikan dalam belanja atau yang umumnya 

diistilahkan sebagai panic buying dapat dijelaskan sebagai perilaku 

konsumen berupa tindakan orang membeli produk dalam jumlah 

besar untuk menghindari kekurangan dimasa depan. 

Perilaku konsumen muslim selama masa pandemi Covid 

19 tidak berbeda dengan masa setelah maupun sebelumnya. Hal ini 

dikarenakan tujuan mengonsumsi dalam Islam adalah untuk 

memaksimalkan maslahah bukan untuk memaksimalkan kepuasan 

(maximum utility).
107

 Sedangkan Annisa dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa suatu riset menyebutkan kecemasan 

meningkatkan keinginan untuk berbelanja secara royal. Kecemasan 

yang terkait dengan pertanyaan tentang kematian dan 

kelangsungan hidup juga memiliki efek paradoks pada perilaku 

pembelian. Namun adanya perbedaan rasionalitas konsumsi dalam 

konvensional dan Islam tentunya menjadikan perbedaan sikap 

konsumen dalam mengkonsumsi  barang ataupun jasa. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti membuat hipotesis: 

Hopotesis 2 : panic buying berpengaruh positif signifikan terhadap 

perilaku konsumen muslim. 

 

3. Pengaruh Perilaku Konsumen Muslim Terhadap Impulse 

buying 

Pembelian spontan adalah kecenderungan konsumen untuk 

melakukan pembelian secara spontan, tidak terefleksi, secara 

terburu-buru dan di dorong oleh aspek psikologis emosional 

terhadap suatu produk atau merek tertentu dan tergoda oleh 

persuasi dari pemasar. Konsumen yang melakukan pembelian 

impulsif jarang memikirkan konsekuensi negatif yang mungkin 

timbul setelah tindakan mereka. Kebanyakan dari konsumen 

merasa menyesal setelah membeli produk tersebut akibat dari 

emosional mereka yang secara cepat mempengaruhi keputusan 

membeli.  
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Konsumen idealnya berbelanja sesuai kebutuhannya, 

namun kenyataannya banyak orang yang berbelanja berdasarkan 

keinginan yang sering muncul tiba-tiba tanpa direncanakan saat 

berbelanja. Pandangan Islam pembelian tanpa direncanakan 

mengarah pada perilaku boros dan berlebihan, karena hal tersebut 

bukan berdasarkan pada kebutuhan namun lebih pada pemuasan 

diri dengan mendahulukan keinginan dari pada kebutuhan.
108

 

Ruslaini menyatakan bahwa konsumen masih berperilaku 

konsumsi konvensional yang mana mereka tidak memisahkan 

antara keingian dengan kebutuhan, sehingga memicu terjebaknya 

mereka dalam lingkaran konsumerisme yang berujung impulsif. 

Konsumen masih banyak yang memaksakan keinginan mereka 

demi gaya hidup, seiring dengan beragamnya produk di 

pasarkan.
109

 Begitu pula penelitian yang dilakukan Alfaiz 

menghasilkan bahwa Konsumsi Islami tidak berpengaruh terhadap 

perilaku impulse buying, dimana konsumen masih dalam perilaku 

ekonomi konvensional. Kemudian pada konsumen masih memiliki 

hawa napsu yang memperioritaskan keinginan dari pada 

kebutuhan.
110

 

Sedangkan dalam Islam ada perbedaan yang sangat jelas 

antara yang halal dan yang haram. Dengan kata lain, dalam sebuah 

kegiatan ekonomi sangatlah dilarang untuk mencampur adukkan 

antara suatu hal yang halal dan haram. Hal ini didukung dengan 

ajaran Islam bagi masyarakat tentang tanggung jawab manusia di 

dunia dan akhirat serta konsepsi mardatillah  (mengharap ridha 

dari Allah SWT) untuk perilaku dalam berbagai bentuk dan 

jenisnya. Jadi konsumsi terintegrasi dalam syariah, orientasinya 

tidak lepas dari upaya menyeimbangkan kebutuhan dunia dan 

akhirat.
111

 

Berdasarkan hal tersebut peneliti membuat hipotesis: 
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Oleh : Maghfirah Dewi Alfaiz Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta” (Universitas Islam Indonesia, 2018). 
111 Muhammad Muflih, Perilaku Konsumen Dalam Prespektif Islam. Hlm. 80 
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Hipotesis 3 : perilaku konsumen muslim berpengaruh positif 

signifikan terhadap impulse buying. 

 

4. Perilaku Konsumen Muslim Memediasi Panic buying 

Terhadap Impulse buying 

Perilaku pembelian yang tak terduga pada era pandemi 

Covid 19 ini, terkadang disebabkan oleh rasa panic konsumen. 

Panic buying diartikan sebagai perilaku konsumen berupa 

pembelian produk dalam jumlah besar agar tidak mengalami 

kekurangan di masa depan. Kepanikan yang terus berlanjut 

menyebabkan masyarakat terus melakukan pembelian. Kecemasan 

yang dialami konsumen juga meningkatkan keinginan untuk 

berbelanja secara royal dan melakukan pembelian secara impulsif. 

Islam mengajarkan dalam memenuhi kebutuhan hidup 

hendaklah kebutuhan (needs) lebih mendominasi bukan sekedar 

kepada keinginan (wants) hendaknya seorang muslim dalam 

berbelanja secara adil, dalam arti tidak kurang dan tidak berlebihan 

dari yang semestinya. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti membuat hipotesis: 

Hipotesis 4 : perilaku konsumen muslim memediasi hubungan 

antara panic buying terhadap impulse buying. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir penelitian berdasarkan veriabel yang diteliti: 

 

 

    

 

 

 

 

Gambar 2.5 

Kerangka Pikir 

Sumber data: Data diolah peneliti (2021) 

  

Panic 

buying 

(X) 

Perilaku konsumen 

muslim 

(M) 

Impulse buying 

(Y) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Waktu Dan Tempat Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Tempat atau lokasi penelitian dalam menyebarkan kuesioner atau 

angket serta mengumpulkan data adalah masyarakat bandar 

lampung melalui link google form yang disebarkan menggunakan 

whatsapp. 

2. Waktu penelitian  

Waktu dilaksanakannya penelitian untuk menyebarkan kuesioner 

atau angket ialah pada tanggal 3 November 2021 s/d 6 November 

2021. 

 

B. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

kuantitatif survei dengan pendekatan lapangan (field research).  

Penelitian kuantitatif survei yaitu suatu penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan pertanyaan terstruktur atau sistematis yang sama kepada 

banyak orang, untuk kemudian diseluruh jawaban yang diperoleh 

peneliti, dicatat, diolah dan dianalisis. Pertanyaan terstruktur tersebut 

dikenal dengan kuesioner.
112

 

 

C. Populasi, Sampel, Dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Populasi  

Populasi digunakan untuk menyebut serumpun atau 

sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian.
113

Penentuan 

populasi merupakan langkah pertama yang harus diperhatikan 

dalam melakukan suatu penelitian. Populasi merupakan 

                                                           
112 Asmadi Alsa, Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif  Serta Kombinasinya 

Dalam Penelitian Psikologi Satu Uraian Singkat Dan Contoh Berbagai Tipe 

Penelitian,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ii, 2007), H. 13 
113 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Kencana Prenada Media 

Group,Jakarta, 2009), H. 99 
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keseluruhan subjek penelitian.
114

 Adapun Populasi dalam 

penelitian ini yang didapatkan dari data BPS Bandar lampung 

dengan rentang usia responden yang digunakan berkisar pada 

usia produktif atau usia 15 sampai dengan usia 64 tahun adalah 

konsumen muslim yang membeli dan mengkonsumsi produk 

sembako di kota Bandar Lampung yaitu sejumlah 683.353 jiwa. 

 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti.Penelitian ini menggunakan sampel karena peneliti hanya 

meneliti sebagian populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah 

sebagian dari masyarakat yang mengkonsumsi produk sembako. 

Dalam hal ini, untuk mempermudah dalam perhitungan dan 

untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, maka sampel 

yang akan diteliti dalam penelitian ini dibatasi hanya pada 

individu yang berada pada usia produktif yakni usia antara 15 

sampai 64 tahun, dimana individu tersebut yang sekiranya 

melakukan konsumsi dalam kesehariannya. 

Untuk perhitungan jumlah sampel dalam penelitian ini 

menggunakan perhitungan slovin, yang merupakan rumus yang 

digunakan untuk menghitung ukuran sampel minimal suatu 

penelitian yang mengestimasi proporsi. Fian dalam artikelnya 

mengatakan referensi tertua yang menyebutkan rumus yang 

identik dengan rumus Slovin adalah “Statistics : An Introductory 

Analysis” karya Taro Yamane tahun 1967. Namun pada literatur 

tersebut tidak disebutkan bahwa rumus itu bernama rumus 

Slovin. Sedangkan dalam buku berjudul “Elementary Statistics : 

A Modern Approach” oleh Altares et. al., tahun 2003 disebutkan 

mengenai rumus yang juga identik dengan rumus Slovin dan 

ditulis sebagai rumus Sloven.
115

 

Menurut Tejada dan Joyce rumus Slovin dapat dikatakan 

sebagai turunan dari rumus dari Cochran yakni dengan 

mengasumsikan nilai p sebesar 0,5 dan tingkat signifikasi 5% 

                                                           
114 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Pt. 

Rineka Cipta, Cet. Xiv, Jakarta, 2010), H. 173 
115 Fian, “Rumus Slovin Dan Penggunaannya,” statistik, 2020, 

https://tambahpinter.com/rumus-slovin/. 
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atau dapat juga dikatakan tingkat kepercayaan 95% (tingkat 

kepercayaan = 1 – tingkat signifkasi). Jika tingkat kepercayaan 

sebesar 95%, maka nilai z berdasarkan tabel z adalah sebesar 

1,96 yang dapat dibulatkan menjadi 2.
116

 

Fian dalam atikelnya mengatakan bahwa margin of 

error berbeda dengan tingkat signifikansi (α) yang merupakan 

hasil dari 1 – tingkat kepercayaan. Tingkat signifikansi adalah 

peluang nilai estimasi berada di luar interval konfidensi. 

Sedangkan Margin of error (MoE) mencerminkan seberapa jauh 

nilai estimasi dengan nilai sebenarnya (disebut juga 

mencerminkan presisi), semakin besar MoE maka semakin besar 

penyimpangan nilai estimasi dengan nilai sebenarnya. 

Sebaliknya, semakin kecil MoE maka semakin kecil 

penyimpangan nilai estimasi dengan nilai sebenarnya. MoE pada 

rumus Slovin merupakan MoE yang masih dapat ditolerir oleh 

peneliti. Nilai MoE yang paling sering digunakan dalam 

perhitungan rumus slovin adalah sekitar 3-5% dan bahkan 

biasanya digunakan nilai 10%. Penentuan nilai MoE tersebut 

bergantung pada peneliti.
117

 Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan margin of error sebesar 10%. 

Rumus perhitungan Slovin: 

n = N/N(d
2
)

 
+ 1 

n = sampel 

N = populasi 

d = nilai presisi 90% atau sig (0,1) 

Dengan data: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
116 Jeffry Tejada and Joyce Raymond B Punzalan, “On the Misuse of Slovin’s 

Formula,” University of the Philippines Diliman 61.1 (2012). 
117 Fian, “Rumus Slovin Dan Penggunaannya.” 
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Tabel 3.1 

Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Dirinci menurut 

Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Sex Ratio Tahun 2011-2015 

Jumlah Penduduk / Number of Population 

Kelompok 

Umur 

Laki-

Laki 

Perempuan Jumlah Sex Ratio 

Age Group Male Female Total 

(1) (2) (3) (4) (5) 

0    -    4 47 208 45 604 92 812 104 

5  -    9 46 329 43 676 90 005 106 

10  -    14 40 009 38 599 78 608 104 

15    -    19 44 691 48 908 93 599 91 

20    -    24 51 354 50 479 101 833 102 

25    -    29 45 458 42 672 88 130 107 

30    -    34 40 519 38 795 79 314 104 

35    -    39 38 079 38 209 76 288 100 

40    -    44 36 330 35 580 71 910 102 

45    -    49 30 555 29 599 60 154 103 

50    -    54 25 779 24 987 50 766 103 

55    -    59 18 678 18 288 36 966 102 

60    -    64 12 720 11 673 24 393 109 

65+ 15 702 18 807 34 509 83 

2015 493 411 485 876 979 287 102 

2014 484 215 476 480 960 695 102 

2013 475 039 467 000 942 039 102 

2012 456 620 446 265 902 885 102 

2011 450 802 440 572 891 374 102 

Sumber data: Data Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung(2021) 

 

Dari data BPS (Badan Pusat Statistik) di atas maka 

jumlah individu yang menjadi populasi penelitian adalah 683.353 

individu. Sehingga jumlah sampel yang akan menjadi acuan 

penelitian dalam penelitian ini adalah: 

 

n = 683.353/683.353 (0,1
2
) + 1 = 99,9 
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Dari sampel sejumlah 99,9 maka peneliti membulatkan 

sampel menjadi 100 sampel. Sedangkan teknik penarikan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan non-

probability sampling yaitu suatu teknik yang tidak memberi 

peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik Non-Probability 

Sampling yang digunakan dalam pengambilan sampel pada 

penelitian ini peneliti menggunakan Teknik Purposive Sampling 

yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.
118

 

Adapun kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut: 

1) Konsumen muslim yang mengkonsumsi atau melakukan 

pembelian sembako. 

2) Responden berdomisili di Bandar Lampung atau sudah 

menetap di Bandar lampung kurang lebih 3 tahun 

kebelakang. 

3) Usia responden 15 – 64 tahun. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiono dalam penelitian putra mengatakan 

teknik pengumpulan data adalah  ketepatan cara-cara yang 

digunakan untuk mengumpulkan data yang dapat dilakukan 

dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara”.
119

 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk 

memperoleh data serta informasi yang diperlukan adalah sebagai 

berikut : 

a. Agket (Quesioner)  

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab”. Suatu 

cara pengumpulan data dengan memberikan atau 

menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden. Dengan 

                                                           
118Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Pt. 

Rineka Cipta, Cet. Xiv, Jakarta, 2010), H.131 
119Putra, “Pengaruh Promosi Penjualan Dan Impulse buying Terhadap 

Keputusan Pembelian Sepatu Di Online Shop Lazada Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.” Hlm. 43 
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menggunakan skala likert sebagai pengukurannya.
120

 

Pengumpulan data responden pada penelitian ini adalah 

kelompok dengan menggunakan googleform disebarkan 

menggunakan media sosial whatsapp dan juga facebook baik 

yang sudah bekerja maupun pelajar/mahasiswa dan lainnya. 

b. Kajian pustaka 

Selain menggunakan data yang berasal dari kuesioner yang 

disebarkan, peneliti pula menggunakan daat-data pendukung 

untuk melengkapi informasi-informasi pada penelitan ini. 

Data pendukung yang peneliti imbuhkan didapat dari 

berbagai sumber diantaranya buku, penelitian terdahulu, 

jurnal ilmiah, bulletin, maupun artikel-artikel lainnya. 

 

4. Teknik Pengolahan Data 

Program analisa statistic dalam penelitian dapat 

digunakan dengan program SPSS dan program SmartPLS. 

Program SPSS, menganalisa jalur secara bertahap dengan 

melakukan regresi linear sedangkan pada analisis dengan 

SmartPLS, analisis jalur dapat langsung dilakukan dalam sekali 

uji karena smartpls mampu menganalisa grafik path sekaligus. 

Selain itu, analisis dengan smartpls juga dapat digunakan untuk 

data yang tidak berdistribusi normal, sedangkan analisis regresi 

linear pada SPSS memiliki persyaratan data harus berdistribusi 

normal.
121

 Dalam penelitian ini pengolahan data penelitian yang 

dilakukan dibantu dengan dua aplikasi program statistik yakni 

program SPSS dan SmartPLS, yang mana SPSS digunakan untuk 

melakukan analisis jalur regresi linear dan melihat distribusi 

variabel yang digunakan dalam penelitian, sedangkan SmartPLS 

digunakan untuk mengalisis data dan hubungan dari tiap-tiap 

variabel dengan maksud menguji hipotesis dari penelitian. 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

Adanya definisi operasional bertujuan memperjelas, 

mempermudah pemahaman terhadap variabel dengan istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi defenisi 

                                                           
120Putra,. Hlm. 44 
121 Darya, “Perbedaan PLS Dan SPSS,” Analisisdataku.Co, April 9, 2017, 

http://www.olahdataskripsi.com/2017/04/perbedaan-pls-dan-spss.html. 
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operasional dalam penelitian ini meliputi panic buying, impluse buying 

dan prilaku konsumen muslim. Untuk lebih jelas peneliti memberikan 

defenisi operasional penelitian sebagai berikut: 

 

 

Table 3.2 

Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Indikator Skala 

1 Panic 

buying (X) 

perilaku 

konsumen 

berupa 

pembelian 

produk dalam 

jumlah besar 

agar tidak 

mengalami 

kekurangan di 

masa yang akan 

datang yang 

ditimbulkan dari 

rasa cemas 

seorang 

konsumen. 

1. Rasa takut 

2. Rasa cemas  

3. Perasaan 

tidak aman 

Likert 

2 Perilaku 

Konsumen 

Muslim 

(M) 

suatu proses 

keputusan 

sebelum 

pembelian serta 

tindakan dalam 

memperoleh, 

memakai, 

mengkonsumsi, 

dan 

menghabiskan 

berikut dengan 

proses pasca 

konsumsi sebuah 

1. Faktor 

Budaya. 

2. Faktor 

Sosial. 

3. Faktor 

Pribadi. 

Likert 
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produk sesuai 

dengan anjuran 

islam dalam 

mengkonsumsi. 

No Variabel Definisi Indikator Skala 

3 Impulse 

buying (Y) 

pembelian yang 

dilakukan secara 

tidak terencana 

dan termotivasi 

karena dorongan 

keinginan dan 

kebutuhan. 

1. Pembelian 

tanpa 

direncanaka

n 

sebelumnya. 

2. Pembelian 

tanpa 

berfikir 

akibatnya. 

3. Pembelian 

dipengaruhi 

keadaan 

emosional. 

4. Pembelian 

dipengaruhi 

penawaran 

menarik 

 

Likert 

Sumber data: Irdiana, dkk (2021), putra (2019), linda (2018) dan 

diolah oleh peneliti (2021). 

 

E. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan skala likert sebagai skala pengukuran 

instrumennya. Skala likert merupakan metode yang mengukur sikap 

dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuan terhadap subjek, objek 

atau kejadian tertentu.
122

 Skala likert umumnya menggunakan lima angka 

penilian, yaitu: 

  

 

                                                           
122Nur Indriantoro And Bambang Supomo, Metode Penelitian Bisnis (Untuk 

Akuntan Dan Manajemen), Edisi 1 (Yogyakarta: Bpfe, 2013). Hlm. 104 
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Tabel 3.3 

Skala Likert 

No Alternatif Jawaban Skor 

1 Sangat Setuju 5 

2 Setuju 4 

3 Kurang Setuju 3 

4 Tidak Setuju 2 

5 Sangat Tidak Setuju 1 

Sumber data: (Putra, 2019) 

 

Urutan setuju atau tidak setuju tersebut dapat juga dibalik mulai 

dari segi sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Pada penelitian 

ini, skala likert bertujuan untuk mengukur pengaruh panic buying 

terhadap impluse buying dengan perilaku konsumen muslim sebagai 

mediator. 

 

Table 3.4 

Kisi-Kisi Intrumen Penelitian 

Variabel Indikator Nomor Angket 

Panic 

buying (X) 

Rasa takut 1,2 

Rasa cemas  3,4 

Perasaan tidak aman 5,6,7 

Perilaku 

Konsumen 

Muslim (M) 

Faktor Budaya 1,2 

Faktor Sosial 3,4,5 

Faktor Pribadi 6,7,8 

Variabel Indikator Nomor Angket 

Impulse 

buying (Y) 

Pembelian tanpa direncanakan 

sebelumnya 

1,2 

Pembelian tanpa berfikir 

akibatnya 

3,4 

Pembelian dipengaruhi 

keadaan emosional 

5,6 

Pembelian dipengaruhi 

penawaran menarik 

7 

Sumber data: Diolah oleh peneliti (2021) 
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F. Uji Validitas Dan Reliabilitas Data 

1. Uji Validasi  

Uji validasi dimaksudkan untuk mengukur ketepatan alat ukur 

melalui tugas mencapai sasarannya.
123

 Menurut Jogiyanto dan 

Abdillah dalam bukunya yang berjudul konsep dan aplikasi pls 

untuk penelitian empiris tahun 2019 mengatakan korelasi yang 

kuat antaa konstruk dan item-item penyataan dan hubugan yang 

lemh dengan variabel lainnya merupakan salah satu cara untuk 

menguji validitas konstruk (Construct validity). Validitas 

konstruk terdiri atas validitas konvergen dan validitas 

diskriminan.
124

 Tabulasi parameter uji validitas dalam PLS: 

 

Tabel 3.5 

Parameter Uji Validitas dalam Model Pengukuran PLS 

Uji Validitas Parameter Rule Of Thumb 

Konvergen  Faktor Loading > 0.7 

average variance extracted 

(AVE) 

> 0.5 

Communality > 0.5 

Diskriminan Akar AVE dan Korelasi 

variabel laten 

Akar AVE > 

Korelasi variabel 

laten 

Cross loading 0.7 dalam satu 

variabel 

Sumber data: Jogiyanto dan Abdillah (2019) yang diadaptasi 

dari Chin (1995). 

 

Sedangkan menurut Chin yang dikutip oleh imam Ghozali, nilai 

outer loading antara 0.5 samapai 0.6 sudah dianggap cukup untuk 

memenuhi syarat dari nalai convergent validity. Oleh karena itu dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan teori validitas dari Chin. 

 

                                                           
123Mawanti, “Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Muslim Terhadap 

Pembelian Produk Makanan (Studi Restauran Pizza Hut Makassar).”Op.Cit. Hlm 43 
124 Jogiyanto And Willy Abdillah, Kondep Dan Aplikasi Pls (Partial Least 

Square) Untuk Penelitian Empiris, Cetakan Ke (Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta, 2019). 

Hlm. 60 
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2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabelitas adalah uji untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pegukuran dua 

kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan 

alat pengukur yang sama pula. Salah satu teknik untuk mengukur 

suatu instrumen penelitian tersebut reliabel atau tidak adalah 

dengan menggunakan tekik Alpha Cronbanch.
125

 Menurut 

Jogiyanto dan Abdillah uji reliabilitas dalam PLS dapat 

menggunakan dua metode, yaitu Cronbanch’s Alpha dan 

Composite Reliability. Dengan nilai rule of thumb harus lebih 

besar dari 0.7 meskipun nilai 0.6 masih dapat diterima.
126

 

 

G. Uji Prasyarat Analisis 

Pemenuhan uji prasyarat data dalam penelitian ini akan 

menggunakan aplikasi SPSS 16 untuk memperoleh data statistik dan 

signifikasinya. 

Uji prasyarat analisis dapat dibedakan atas beberapa jenis, yaitu 

normalitas data, uji homogenitas data, dan ujian linear data. Pengertian 

dan uji prasyarat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data adalah uji prasyarat tentang kelayakan 

data untuk di analisis dengan menggunakan statistik parametrik 

atau nonparametrik. Melalui uji ini sebuah data hasil penelitian 

dapat diketahui bentuk distribusi data tersebut, yaitu berdistribusi 

normal atau tidak normal.
127

 

Statistik parametrik dapat digunakan sebuah data lolos uji 

normalitas dan ini berdistribusi normal, dalam hal ini peneliti 

menggunakan aplikasi SPSS 16 untuk memperoleh data statistik 

dan signifikasinya. 

                                                           
125Linda Sari, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Muslim Membeli 

Produk Tanpa Labelisasi Halal (Studi Kasus J.Co Donuts And Coffee Carefour Medan)” 

(Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018). Hlm. 44 
126 Jogiyanto And Abdillah, Kondep Dan Aplikasi Pls (Partial Least Square) 

Untuk Penelitian Empiris. Hlm. 62 
127 Usmadi, “Pengujian Persyaratan Analisis (Uji Homogenitas Dan Uji 

Normalitas),” Inovasi Pendidika Vol. 7. No, No. Issn. 1979-6307 E-Issn.2655-4875 

(2020): 50–62. Hlm. 58 
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a. Apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 ( > 0.05) maka 

data berdistribusi normal.  

b. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 ( < 0.05) maka 

data tidak berdistribusi normal. 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas data adalah uji persyaratan analisis tentang 

kelayakan data untuk dianalisis dengan menggunakan uji statistik 

tertentu. Uji ini berkaitan dengan penggunaan uji statistik 

parametrik, seperti uji komparatif (penggunaan Anova) dan uji 

independen sampel t test dan sebagainya.
128

 

Peneliti menggunakan aplikasi SPSS 16 untuk memperoleh 

data statistik dan signifikasinya. Dasar pengambilan keputusan 

dalam uji homogenitas: 

a. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka varian dari dua atau 

lebih kelompok populasi data tidak sama. 

b. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka varian dari dua atau 

lebih kelompok populasi data adalah sama.  

3. Uji Linearitas 

Uji linearitas merupakan uji prasyarat untuk mengetahui pola 

data, apakah data berpola linear atau tidak. Uji ini berkaitan 

dengan penggunaan regresi linear, maka datanya harus 

menunjukan pola yang berbentuk linier. Peneliti menggunakan 

aplikasi SPSS 16 untuk memperoleh data statistik dan 

signifikasinya. Dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji 

linearitas: 

a. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka kesimpulannya 

terdapat hubungan linier secara siginifikan antara variabel 

independen (X) dengan variabel dependen (Y). 

b. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka kesimpulannya tidak 

terdapat hubungan linier secara siginifikan antara variabel 

independen (X) dengan variabel dependen (Y). 

 

 

 

 

                                                           
128 Usmadi,. Hlm. 50 
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H. Uji Hipotesis 

Setelah uji prasyarat terpenuhi, peneliti melakukan uji hipotesis. 

Sugiyono dalam penelitian mirlayanti menulis statistik hipotesis diartikan 

sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi (parameter) yang akan 

diuji  keberadaannya berdasarkan data yang diperoleh dari sempel 

penelitian (statistik), jadi maksudnya adalah taksiran keadaan melalui 

sampel.
129

 

Dalam melakukan uji hipotesis peneliti mengajukan rumus 

korelasi dengan taraf signifikasi 0,05. Taraf sigifikasi ini menunjukan 

adanya tingkat kesalahan pada hipotesis 5% dan tingkat kepercayaan 

terhadap kebenaran hipotesis yaitu 95%.
130

 Tujuan dari uji hipotesis ini 

adalah untuk menentukan pengaruh hubungan tiga variabel yaitu panic 

buying dengan impluse buying dengan perilaku konsumen muslim yang 

memediasinya. Parameter uji hipotesis pada penelitian ini ialah T 

Statistik > 1,96 dan P Value < 0,05 pada pengujian data di PLS. 

1. Uji Koefesien Diterminasi (R
2
) 

Model structural dalam PLS dievaluasi dengan 

menggunakan R
2
, nilai R

2 
digunakan untuk mengukur tingkat 

variasi perubahan variabel independen terhadap variabel 

dependen. Semakin tinggi nilai R
2 

berarti semakin baik model 

prediksi dari model penelitian yang diajukan. Namun, R
2 

bukanlah parameter absolut dalam mengukur ketepatan model 

prediksi karena dasar hubungan teoritikal adalah parameter yang 

paling utama untuk menjelaskan kuasalitas tersebut.
131

 

  

                                                           
129Yustina Ranny Mirlayanti, “No Titlehubungan Minat Belajar Dengan Hasil 

Belajar Muatan Pelajaran Matematika Siswa Kelas Iv Sdn Karangmloko 1” (Universitas 

Sanata Dharma, 2019). Hlm. 66 
130Mirlayanti,. Hlm 67 
131 Jogiyanto And Willy Abdillah, Kondep Dan Aplikasi Pls (Partial Least 

Square) Untuk Penelitian Empiris.Hlm.63 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Deskripsi Data Penelitian 

1. Deskripsi Objek Penelitian 

Sembako adalah singkatan dari kata sembilan bahan pokok 

yang terdiri atas berbagai macam bahan makanan serta minuman 

yang secara umum sangat dibutuhkan masyarakat. Tanpa sembako 

kehidupan sehari-hari bisa terganggu sebab sembako merupakan 

kebutuhan pokok utama sehari-hari yang wajib ada unutuk 

dikonsumsi maupaun diperjual belikan secara bebas di pasaran. 

Berbagai macam bahan pokok sembako sesuai dengan 

keputusan Menteri Perdagangan Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 

tanggal 27 Februari 1998, yaitu Beras, Sagu dan Jagung, Gula 

Pasir, Sayur-Sayuran dan Buah-Buahan, Daging/Ayam dan Ikan, 

Minyak Goreng dan Margarin, Susu, Telur, Bahan Bakar/Minyak 

Tanah atau Gas Elpiji, garam yang mengandung yodium/iodium, 

dengan pejelasan sebagai berikut: 

a. Beras, Sagu dan Jagung 

Beras merupakan bahan makanan yang paling pokok 

masyarakyat Indonesia oleh karena itu beras berada pada 

urutan pertama dalam tingkat kebutuhan konsumsi, walaupun 

masih ada roti ataupun jagung sebagai produk substitusi yang 

fungsinya sama-sama berperan sebagai penambah zat tenaga 

atau mengandung karbohidrat bagi tubuh manusia. Namun 

konsumsi masyarakat akan beras masih lebih unggul dari 

pada produk substitusi lainnya dikarenakan faktor kebiasaan 

dan bahkan ada beberapat masyarakat yang berpendapat 

apabila belum makan nasi berarti belum dikatakan makan, 

walaupun mereka sudah banyak makan roti, atau sumber 

karbohidrat lainnya. 

 

b. Gula Pasir 

Gula pasir menjadi bahan pokok yang menjadi kebutuhan 

konsumsi wajib di kalangan masyarakat, sebab gula 
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merupakan bahan pokok yang diperlukan dalam membuat 

olahan-olahan makanan seperti kue, roti dan juga minuman 

seperti teh, es krim dan sebagainya. Dari semua itulah yang 

menjadi penyebab utama mengapa kebutuhan akan konsumsi 

gula terus meningkat. 

 

c. Sayur-Sayuran dan Buah-Buahan 

Sayuran dan buah-buahan merupakan bagian dari bahan-

bahan untuk membuat bumbu masakan atau sebagai bahan 

penyedap makanan, sehingga dapat menambah cita rasa 

kelezatan dalam konsumsi kebutuhan dasar tubuh manusia. 

 

d. Daging, Ayam dan Ikan 

Salah satu lainnya yang menjadibahan pokok utama yang 

menjadi kebutuhan dasar konsumsi tubuh adalah daging, 

ayam atau ikan. Hal ini dikarenakan serangkaian tersebut 

merupakan lauk pauk yang digunakan masyarakat untuk 

mengkonsumsi sejumlah protein, walaupun pada sebagian 

masyarakat yang berpenghasilan rendah jarang 

mengkonsumsi jenis makanan ini untuk kebutuhan sehari-

hari. 

 

e. Minyak Goreng dan Margarin 

Minyak goring ataupun bahan substitusi lainnya 

merupakan bahan utama yang menjadi bagian kebutuhan 

konsumsi masyarakat, apabila ingin mengolah atau memasak 

suatu bahan makanan maka diperlukan bahanpendukung lain 

seperti halnya minyak goring atau bahan substitusi lainnya. 

f. Susu 

Susu merupakan bahan pangan hewani yang bergizi 

tinggi dalam memenuhi kebutuhan hidup pokok dari 

manusia. Dari hal itu lah yang menyebabkan susu menjadi 

salah satu asupan nutrisi penting bagi manusia dan menajadi 

salah satu bahan pokok yang menjadi kebutuhan konsumsi 

masyarakat. 
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g. Telur 

Telur juga merupakan salah satu makanan hewani yang 

dikonsumsi untuk pemenuhan nutrisi bagi tubuh manusia 

selain konsumsi daging, ikan dan susu. Oleh karena itu susu 

juga menjadi bahan makanan pokok yang menjadi kebutuhan 

oleh masyarakat. 

 

h. Bahan Bakar/Minyak Tanah atau Gas Elpiji 

Bahan bakar juga merupakan kebutuhan dasar pokok 

yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pemenuhan 

kebutuhan sehari-harinya oleh karenanya bahan bakar berupa 

minyak tanah atau produk substitusi lainnya menjadi 

kebutuhan yang harus terpenuhi dalam masyarakat. 

 

i. Garam Yang Mengandung Yodium/Iodium 

Yodium merupakan salah satu hal yang diperlukan oleh 

tubuh manusia dalam kesehariannya, biasanya kita 

mendapatkan sodium atau yodium dari garam. Oleh 

karenanya garam menjadi salah satu bahan pangan pokok 

yang menjadi kebutuhan konsumsi dalam lingkungan 

masyarakat. 

 

2. Deskripsi Karakteristik Responden 

Karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari 

sesuai kriteria penelitian, jenis kelamin, usia dan pekerjaan. 

Kuesioner yang disebarkan secara online kepada calon responden 

sebanyak 100 responden dan diperoleh distribusi karakteristik 

responden sebagai berikut:  

a. Deskripsi responden berdasarkan kriteria penelitian 

Responden penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini berjumlah 100 orang dengan pemenuhan syarat atau kriteria 

penelitian, yakni: 

1) Konsumen muslim yang mengkonsumsi atau melakukan 

pembelian sembako 
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2) Responden berdomisili di Bandar Lampung atau sudah 

menetap di Bandar lampung kurang lebih 3 tahun 

kebelakang 

3) Usia responden berkisar pada 15 – 64 tahun atau berkisar 

pada usia produktif. 

Dengan persentase kesesuaian responden atas kriteria 

yang diberikan ialah 100% dengan artian keseluruhan 

responden memenuhi kriteria yang di syaratkan, seperti tabel 

4.1 dibawah ini: 

 

Tabel 4.1 

Identitas Responden Berdasarkan Kriteria Penelitian 

Jumlah 

Responde

n 

Frekuens

i 

Persentas

e 

100 100 100% 

Sumber data: Diolah oleh peneliti (2021) 

 

b. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin 

Deskripsi mengenai deskripsi responden berdasarkan 

jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.2 

Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis 

Kelamin 

Frekuensi 

Responden 

Persentase 

1 Perempuan 74 74% 

2 Laki-Laki 26 26% 

3 Lainnya 0 0 % 

Total 100 100 % 

 Sumber data: Diolah oleh peneliti (2021) 

 

Responden penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini berjumlah 100 orang dengan persentase pembagian gender 

untuk perempuan sebesar 74 % dan laki-laki sebesar 26 %, 

dapat dilihat bahwa responden dengan gender perempuan lebih 
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mendominasi ketimbang responden laki-laki, penjelasan 

tersebut menunjukan bahwa sebagian besar responden yang 

mengisi kuesioner penelitian ini ialah perempuan. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada diagram seperti gambar 4.1 dibawah 

ini: 

 

 
 

Gambar 4.1 

Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Sumber data: Diolah oleh peneliti (2021) 

 

c. Deskripsi responden bedasarkan usia 

Deskripsi mengenai deskripsi responden berdasarkan 

usia dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Table 4.3 

Identitas Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Frekuensi 

Responden 

Persentase 

1 15-25 93 93% 

2 26-35 4 4% 

3 36-45 2 2% 

4 46-55 1 1% 

5 56-64 0 0% 

Total 100 100 % 

Sumber data: Diolah oleh peneliti (2021) 
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Responden penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini berjumlah 100 orang dengan pembagian usia yang 

digunakan dalam penelitian ini berkisar pada usia produktif 

yang kiranya sudah mampu untuk melakukan pembelian atau 

konsumsi secara mandiri, yakni berkisar pada usia 15 sampai 

dengan 64 tahun. 

Dengan persentase usia yang di dapat ialah 93% untuk 

usia 15 sampai 25 tahun, 4% untuk usia 26 sampai 35 tahun, 

2% untuk usia 36 sampai 45 tahun, 1% untuk usia 46 sampai 55 

tahun dan 0% untuk usia 56 sampai 64 tahun. Dengan artian 

sebagian besar responden pada penelitian ini berada pada usia 

15 sampai dengan 25 tahun, lebih jelasnya data dilihat pada 

diagram persentase usia responden pada gambar 4.3 dibawah 

ini: 

 

 
 

Gambar 4.2 

Identitas Responden Berdasarkan Usia 

Sumber data: Diolah oleh peneliti (2021) 

 

d. Deskripsi responden bedasarkan pekerjaan 

Deskripsi mengenai deskripsi responden berdasarkan 

usia dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Table 4.4 

Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Frekuensi 

Responden 

Persentase 

1 Pelajar atau Mahasiswa 80 80% 

2 Wiraswasta 7 7% 

3 Wirausaha 3 3% 

4 Pegawai Negeri 2 2% 

5 Lainnya 8 8% 

Total 100 100 % 

Sumber data: Diolah oleh peneliti (2021) 

 

Responden penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini berjumlah 100 orang dengan pilihan pekerjan yang 

disediakan pada kuesioner penelitian diantaranya pelajar atau 

mahasiswa, wiraswasta, wirausaha, pegawai negeri serta 

lainnya yang meliputi berbagai macam pekerjaan lain yang 

tidak tercantum pada pilihan pekerjaan yang disediakan pada 

kuesioner penelitian.  

Dengan persentase yang didapat ialah 80% untuk 

pekerjaan pelajar atau mahasiswa, 8% untuk pekejaan lainnya, 

7% untuk pekerjaan wiraswasta, sisanya 5% untuk pekerjaan 

wirausaha dan pegawai negeri. Seperti halnya persentase 

tersebut dapat dilihat lebih jelasnya pada gambar 4.4 dibawah 

ini: 

 
 

Gambar 4.3 

Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Sumber data: Diolah oleh peneliti (2021) 
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3. Distribusi Jawaban Responden 

Distribusi jawaban responden dalam penelitian ini 

berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada 100 orang 

responden yang memenuhi kiteria penelitian sebelumnya dan 

dengan jumlah 15 pernyataan dengan tiga variabel yakni panic 

buying, perilaku konsumen muslim dan impulse buying, maka 

diperoleh distribusi jawaban responden sebagai berikut: 

a. Variabel panic buying 

Dengan item pernyataan kuesioner yang disampaikan 

kepada responden dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Table 4.5 

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Variabel Panic 

buying 

Item 

Kuesio

ner 

Jawaban Total 

Skor SS (5) S (4) KS (3) TS(2) STS 

(1) 

F % F % F % F % F % F % 

PB 1 1

7 

17

% 

3

9 

39

% 

2

2 

22

% 

1

7 

17

% 

5 5

% 

10

0 

100

% 

PB 2 8 8% 2

8 

28

% 

3

0 

30

% 

3

2 

32

% 

2 2

% 

10

0 

100

% 

PB 3 9 9% 2

9 

29

% 

3

1 

31

% 

2

7 

27

% 

4 4

% 

10

0 

100

% 

PB 4 7 7% 3

6 

36

% 

3

6 

36

% 

1

8 

18

% 

3 3

% 

10

0 

100

% 

PB 5 7 7% 3

9 

39

% 

2

9 

29

% 

2

2 

22

% 

3 3

% 

10

0 

100

% 

PB 6 7 7% 3

7 

37

% 

3

2 

32

% 

2

2 

22

% 

2 2

% 

10

0 

100

% 

Sumber data: Diolah oleh peneliti (2021) 

 

Berdasarkan table 4.5 data penelitian diatas, diperoleh 

bahwa item kuesioner dari variabel panic buying dengan titik 

konsentrasi tertinggi pada bagaian PB 1 terletak pada item 

setuju (S) dimana memperoleh responden sebanyak 39 dengan 
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persentase sebesar 39%, pada bagian PB 2 terletak pada item 

tidak setuju (TS) dengan responden sejumlah 32 dan dengan 

persentase sebesar 32%, pada bagian PB 3 terletak pada item 

kurang setuju (KS) dengan responden sejumlah 31 dan 

persentase sebesar 31%, pada bagian PB 4 item setuju (S) dan 

kurang setuju (KS) memiliki jumlah responden yang seimbang 

yakni sebanyak 36 dengan persentase sebesar 36%, pada bagian 

PB 5 item setuju (S) memiliki jumlah responden terbanyak 

yakni sejumlah 39 dengan persentase sebesar 39%, dan pada 

bagian PB 6 item setuju (S) juga memiliki jumlah responden 

terbanyak yakni sebanyak 37 dengan persentase sebesar 37%. 

Dari hal itu dapat disimpulkan bahwa item distribusi responden 

pada variabel panic buying terbesar pada item setuju (S) dan 

terkecil pada item sangat tidak setuju (STS). 

 

b. Variabel perilaku konsumen muslim 

Dengan item pernyataan kuesioner yang disampaikan 

kepada responden dapat dilihat sebagai berikut: 

Table 4.6 

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Variabel Perilaku 

Konsumen Muslim 

Item 

Kuesio

ner 

Jawaban Total 

Skor SS (5) S (4) KS (3) TS(2) STS 

(1) 

F % F % F % F % F % F % 

PKM 1 8 8% 5

4 

54

% 

2

8 

28

% 

9 9% 0 0

% 

10

0 

100

% 

PKM 2 5 5% 3

0 

30

% 

2

7 

27

% 

3

4 

34

% 

4 4

% 

10

0 

100

% 

PKM 3 7 7% 4

3 

43

% 

2

4 

24

% 

2

4 

24

% 

2 2

% 

10

0 

100

% 

PKM 4 5 5% 4

0 

40

% 

3

3 

33

% 

1

8 

18

% 

4 4

% 

10

0 

100

% 

PKM 5 1

4 

14

% 

5

2 

52

% 

2

1 

21

% 

1

3 

13

% 

0 0

% 

10

0 

100

% 

Sumber data: Diolah oleh peneliti (2021) 
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Berdasarkan table 4.6 data penelitian diatas, diperoleh 

bahwa item kuesioner dari variabel perilaku konsumen muslim 

dengan titik konsentrasi tertinggi pada bagaian PKM 1 terletak 

pada item setuju (S) dimana memperoleh responden sebanyak 

54 dengan persentase sebesar 54%, pada bagian PKM 2 terletak 

pada item tidak setuju (TS) dengan responden sejumlah 34 dan 

dengan persentase sebesar 34%, pada bagian PKM 3 terletak 

pada item setuju (S) dengan responden sejumlah 43 dan 

persentase sebesar 43%, pada bagian PKM 4 item setuju (S) 

juga masih mendominasi pilihan responden yakni sebanyak 40 

dengan persentase sebesar 40%, pada bagian PKM 5 item setuju 

(S) juga memiliki jumlah responden terbanyak yakni sebanyak 

52 dengan persentase sebesar 52%. Dari hal itu dapat 

disimpulkan bahwa item distribusi responden pada variabel 

perilaku konsumen muslim terbesar pada item setuju (S) dan 

terkecil pada item sangat tidak setuju (STS). 

 

c. Variabel impulse buying 

Dengan item pernyataan kuesioner yang disampaikan 

kepada responden dapat dilihat sebagai berikut: 

Table 4.7 

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Variabel Impulse 

buying 

Item 

Kuesio

ner 

Jawaban Total 

Skor SS (5) S (4) KS (3) TS(2) STS 

(1) 

F % F % F % F % F % F % 

IB 1 1

0 

10

% 

4

0 

40

% 

3

0 

30

% 

1

7 

17

% 

3 3

% 

10

0 

100

% 

IB 2 6 6% 3

2 

32

% 

3

7 

37

% 

2

0 

20

% 

5 5

% 

10

0 

100

% 

IB 3 1

1 

11

% 

3

4 

34

% 

2

3 

23

% 

2

4 

24

% 

8 8

% 

10

0 

100

% 

IB 4 1

4 

14

% 

6

2 

62

% 

1

8 

18

% 

4 4% 2 2

% 

10

0 

100

% 

Sumber data: Diolah oleh peneliti (2021) 
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Berdasarkan table 4.7 data penelitian diatas, diperoleh 

bahwa item kuesioner dari variabel impulse buying dengan titik 

konsentrasi tertinggi pada bagaian IB 1 terletak pada item setuju 

(S) dimana memperoleh responden sebanyak 40 dengan 

persentase sebesar 40%, pada bagian IB 2 terletak pada item 

kurang setuju (KS) dengan responden sejumlah 37 dan dengan 

persentase sebesar 37%, pada bagian IB 3 terletak pada item 

setuju (S) dengan responden sejumlah 34 dan persentase 

sebesar 34%, pada bagian IB 4 item setuju (S) juga memiliki 

jumlah responden terbanyak juga memiliki jumlah distribusi 

trebanyak dari item lainnya yakni sebanyak 62 dengan 

persentase sebesar 62%. Dari hal itu dapat disimpulkan bahwa 

item distribusi responden pada variabel impulse buying terbesar 

pada item setuju (S) dan terkecil pada item sangat tidak setuju 

(STS). 

 

B. Pembahaan Hasil Penelitian dan Analisis 

1. Hasil dan Analisis Uji Validitas 

Untuk menguji dari nilai convergent validity maka 

diperlukan nilai dari outer loading atau nilai loading faktor dari 

suatu indikator penelitian. Suatu indikato dinyatakan memenuhi 

nilai convergent validity dalam kategori baik apabila nilai outer 

loading atau convergent validity lebih dari 0.5 ( > 0.5). berikut 

adalah nilai outer loading dari masing-masing indikator pada 

variabel penelitian: 

 

Table 4.8 

Nilai Outer Loading 

Indikator Panic 

buying 

Perilaku 

Konsumen 

Muslim 

Impulse 

buying 

Keterangan 

PB 1 0.846   Valid  

PB 2 0.839   Valid 

PB 3 0.865   Valid 

PB 4 0.774   Valid 
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Indikator Panic 

buying 

Perilaku 

Konsumen 

Muslim 

Impulse 

buying 

Keterangan 

     

PB 5 0.748   Valid 

PB 6 0.860   Valid 

PKM 1  0.660  Valid 

PKM 2  0.877  Valid 

PKM 3  0.829  Valid 

PKM 4  0.790  Valid 

PKM 5  0.569  Valid 

IB 1   0.829 Valid 

IB 2   0.868 Valid 

IB 3   0.759 Valid 

IB 4   0.574 Valid 

  Sumber data: Diolah oleh peneliti menggunakan aplikasi 

PLS 3 (2021) 

  

Berdasarkan table yang disajikan di atas pada table 4.8 , 

diketahui bahwa masing-masing variabel indikator penelitian 

tersebut terdapat 12 indikator variabel yang mempunyai nilai outr 

loading lebih dari 0.7 ( > 0.7 ), dan dapat dilihat pada table diatas  

masih terdapat 3 indikator yang memiliki nilai outer loading kuang 

dari 0.7 ( < 0.7 ) namun sudah melebihi nilai convergent validity 

oleh Chin dengan nilai lebih besar dari 0.5 ( > 0.5). Maka dapat 

disimpulkan pada table 4.8 diatas menunjukan tidak ada indikator 

variabel yang nilai outer loading nya dibawah 0.5 atau semua 

indikator > 0.5. sehingga semua indikator dinyatakan layak atau 

valid untuk digunakan penelitian dan dapat digunakan untuk 

analisis lebih lanjut. 

 

2. Hasil dan Analisis Uji Reliabilitas 

Reliabilitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik 

terkait dengan keakuratan, ketelitian, dan kekonsistenan. 
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a. Composite reliability 

Composite reliability merupakan suatu bagaian yang 

digunakan untuk menguji nilai-nilai reliabilitas dari indikator-

indikator dari suatu variabel yang diteliti. Suatu variabel yang 

dinyatakan memenuhi nilai composite reliability dimana > 0.7. 

Lihat pada tabel 4.9 di bawah ini yang menunjukan nilai 

composite reliability dari masing-masing variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini: 

 

Tabel 4.9 

Nilai Composite Reliability 

Variabel Composite 

Reliability 

Keterangan 

Panic buying 0.926 Reliabel 

Perilaku 

Konsumen 

Muslim 

0.853 Reliabel 

Impulse buying 0.848 Reliabel 

Sumber data: Diolah oleh peneliti menggunakan aplikasi PLS 3 

(2021) 

 

Berdasarkan pada tabel 4.9 diatas, dapat diketahui bahwa 

nilai composite reliability dari semua variabel penelitian > 0.7. 

Hasil tersebut menunjukan bahwa masing-masing nilai dari 

variabel telah memenuhi nilai composite reliability sehingga 

dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat 

reliabilitas yang cukup tinggi. 

 

b. Cronbach’s alpha 

Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel apabila 

memenuhi nilai dari cronbach’s alpha yakni apabila variabel 

tersebut memiliki nilai > 0.7. tabel 4.10 dibawah ini 

menunjukan nilai dari cronbach’s alpha dari masing-masing 

variabel yang digunakan dalam penelitin ini: 
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Tabel 4.10 

Nilai Cronbach’s Alpha 

Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Keterangan 

Panic buying 0.905 Reliabel 

Perilaku 

Konsumen 

Muslim 

0.784 Reliabel 

Impulse buying 0.760 Reliabel 

Sumber data: Diolah oleh peneliti menggunakan aplikasi PLS 3 

(2021) 

 

Berdasarkan pada data tabel diatas, dapat diketahui 

bahwa nilai cronbach’s alpha dari masing-masing variabel 

penelitian > 0.7. dengan demikian hasil tersebut dapat 

menunjukan bahwa masing-masing variabel penelitian telah 

memenuhi persyaratan dari nilai cronbach’s alpha, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat 

reliabilitas yang cukup tinggi. 

Dapat disimpulkan berdasarkan table 4.9 dan tebl 4.10 

yang menunjukan nilai composite reliability dan nilai 

cronbach’s alpha bahwa: 

1) Variabel panic buying memperolah nilai 0.926 dan 0.905 

lebih dari nilai parameter reliabilitas atau lebih dari 0.7 ( 

> 0.7). 

2) Variabel perilaku konsumen muslim memperolah nilai 

0.853 dan 0.784 lebih dari nilai parameter reliabilitas 

atau lebih dari 0.7 ( > 0.7). 

3) Variabel impulse buying memperolah nilai 0.848 dan 

0.760 lebih dari nilai parameter reliabilitas atau lebih dari 

0.7 ( > 0.7). 

 

3. Hasil dan Analisis Uji Prasyarat Analisis 

a. Hasil dan Analisis Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji tentang kelayakan data 

suatu penelitian. sebuah data hasil penelitian dapat diketahui 
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bentuk distribusinya normal atau tidak normal setelah dilakukan 

pengujian normalitas. Dibawah ini merupakan tabel hasil 

pengujian normalitas pada penelitian ini. 

 

Table 4.11 

Nilai Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 

  Unstandardized Residual 

N 100 

Normal 

Parameters
a
 

Mean .0000000 

Std. Deviation 2.54540557 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .054 

Positive .042 

Negative -.054 

Kolmogorov-Smirnov Z .539 

Asymp. Sig. (2-tailed) .933 

 Sumber data: Diolah oleh peneliti menggunakan spss 16 (2021) 

 

Berdasarkan table 4.11 diatas dapat dilihat dari nilai 

Kolmogorov-Smirnov dan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 

0.539 dan 0.933 lebih besar dari 0.05 (> 0.05) maka dapat 

disimpulkan bahwa masing-masing variabel yang diuji pada 

penelitian ini berdistribusi normal. 

 

b. Hasil dan Analisis Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah 

dua atau lebih varian populasi adalah sama atau tidak. Dibawah 

ini merupakan tabel hasil pengujian normalitas pada penelitian 

ini. 
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Table 4.12 

Nilai Uji Homogenitas 

VARIABEL    

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

22.877 2 297 .000 

   Sumber data: Diolah oleh peneliti menggunakan 

spss 16 (2021) 

 

 Berdasarkan tabel uji homogenitas diatas yang 

menunjukan nilai sig homogenitasnya sebesar 0.000 yakni lebih 

kecil dari 0.05, maka dapat dikatakan bahwa dalam penelitian 

ini varian dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah 

tidak sama. Berdasarkan pendapat Azaar apabila nilai uji 

homogenitas tidak sama tetap boleh melanjutkan penelitian 

dengan syarat penyimpangan nilai tidak terlalu jauh 

menyimpang dari nilai sig yakni 0.05. 

 Sampel yang digunakan pada penelitian ini hanya satu 

kelompok sampel yakni konsumen muslim, sedangkan uji 

homogenitas dilakukan pada lebih dari satu kelompok sampel. 

Menurut Azaar apabila hanya terdapat satu kelompok sampel 

pada sebuah penelitian seperti pada penelitian ini, maka 

diperbolehkan tidak melakukan uji homogenitas dalam 

memenuhi uji prasayarat analisis. 

 

c. Hasil Uji dan Anlisis Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua 

variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara 

signifikan. Uji ini digunakan sebagai syarat statistik parametik 

khususnya dalam analisis korelasi atau regresi linear yang 

termasuk dalam hipotesis assosiatif. Dibawah ini merupakan 

tabel hasil pengujian linearitas pada penelitian ini. 
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Table 4.13 

Nilai Uji Linearitas 

   Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

IMPULSE 

BUYING * 

PANIC 

BUYING 

Between 

Groups 

(Combined) 
277.165 21 13.198 1.656 

.05

8 

Linearity 
81.313 1 81.313 10.201 

.00

2 

Deviation 

from 

Linearity 

195.852 20 9.793 1.229 
.25

5 

Within Groups 621.745 78 7.971   

Total 898.910 99    

Sumber data: Diolah oleh peneliti menggunakan spss 16 (2021) 

 

Berdasarkan table uji linearitas 4.13 diatas, dapat dilihat 

nilai dari Deviation from Linearity sebesar 0.255 lebih besar 

dari 0.05 ( 0.255 > 0.05), maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan linier secara siginifikan antara variabel 

independen (X) dengan variabel dependen (Y) pada penelitian 

ini. 

 

4. Hasil dan Analisis Uji Hipotesis 

Berdasarkan olah data yang dilakukan hasilnya dapat 

digunakan untuk menjawab hipotesis pada penelitian ini. Dalam 

pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai t-statistik dan nilai 

probabilitas, untuk pengujian nya yaitu dengan menggunakan nilai 

t-statistik, maka untuk alpha 5% nilai t-satistik yang digunakan 

adalah 1.96. Sehingga kriteria yang digunakan untuk penerimaan 

hipotesis adalah ketika t-statistik > 1.96 dan P-Value < 0.05. Tabel 

4.14 dibawah ini menunjukan nilai dari hasil uji hipotesis 

hubungan variabel langsung yang diperoleh dalam penelitian ini 

melalui inner model: 
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Tabel 4.14 

Nilai T-Statistik dan Nilai P-Value 

Pengaruh Sampel 

Asli 

(O) 

Rata-

rata 

Sampel 

(M) 

Standar 

Deviasi 

(STDEV) 

T-

Statistik 

P-

Values 

Panic buying  Impulse 

buying 

0.085 0.084 0.102 0.838 0.402 

Panic buying  Prilaku 

konsumen muslim 

0.419 0.435 0.087 4.808 0.000 

Prilaku konsumen 

muslim Impulse 

buying 

0.514 0.530 0.091 5.681 0.000 

Sumber data: Diolah oleh peneliti menggunakan aplikasi PLS 3 (2021) 

 

Hipotesis pada penelitian ini menguji apakah panic buying 

secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap tindakan 

impulse buying seorang konsumen, juga menguji apakah panic 

buying berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku konsumen 

muslim, apakah perilaku konsumen muslim berpengaruh positif 

signifikan terhadap tindakan impulse buying, dan menguji apakah 

perilaku konsumen muslim mampu berperan sebagai variabel 

mediation pada variabel panic buying terhadap impulse buying 

seorang konsumen dalam mengkonsumsi sembako. 

 

a. Hasil hipotesis pengaruh panic buying terhadap impulse 

buying 

Berdasarkan hasil pengujian data yang telah dilakukan 

peneliti, hasil pengujian pada variabel panic buying terhadap 

impulse buying menunjukan bahwa nilai sampel asli (O) 

sebesar 0.085 dari hasil tersebut menunjukan bahwa variabel 

panic buying berpengaruh positif namun tidak signifikan 

dikarenakan nilai t-statistik sebesar 0.838 masih kurang dari 

nilai 1.96 (< 1.96), dengan nilai p-value yag ditunjukan pada 

tabel diatas > 0.05 maka dapat dikatakan bahwa panic buying 

tidak berpengaruh terhadap impulse buying. Sehingga 
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hipotesis pertama pada penelitian ini tidak didukung. Hal 

tersebut membuktikan bahwa variabel panic buying tidak 

berpengaruh terhadap tindakan impulse buying seorang 

konsumen dalam mengkonsumsi sembako. 

Berdasarkan data tersebut peneliti menemukan bahwa 

tindakan pembelian konsumen produk sembako secara 

spontan oleh konsumen muslim di Bandar Lampung tidak 

dipengaruhi oleh rasa takut, cemas maupun rasa tidak aman 

diri atas fenomena panic buying dimasa awal munculnya 

pandemi Covid 19 di Indonesia. Seperti halnya pada 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ruslaini yang 

mengatakan pembelian secara spontan lebih dipengaruhi oleh 

promosi, diskon, dan sifat hedonic seorang konsumen dalam 

melakukan pembelian. 

  

b. Hasil hipotesis pengaruh panic buying terhadap perilaku 

konsumen muslim 

Hasil pengujian pada variabel panic buying terhadap 

perilaku konsumen muslim yang telah dilakukan oleh 

peneliti, menunjukan bahwa nilai sampel asli (O) sebesar 

0.419 maka dari hasil tersebut menunjukan bahwa variabel 

panic buying berpengaruh positif terhadap perilaku 

konsumen muslim, sedangkan nilai t-statistik menunjukan 

nilai sebesar 4.808 lebih besar dari 1.96 (> 1.96) hal tersebut 

menunjukan bahwa variabel panic buying berpengaruh 

sigifikan, dengan nilai p-value 0.000 kurang dari 0.05 (< 

0.05) maka dapat dikatakan hubungan variabel panic buying 

terhadap perilaku konsumen muslim berpengaruh positif dan 

signifikan. Sehingga hipotesis kedua pada penelitian ini 

didukung secara penuh. Hal tersebut membuktikan bahwa 

variabel panic buying berpengaruh positif signifikan terhadap 

perilaku konsumen muslim dalam mengkonsumsi sembako. 

Berdasarkan data tersebut peneliti menemukan bahwa 

perilaku seorang konsumen muslim dalam mengkonsumsi 

dan membeli produk sembako di Bandar Lampung mampu di 

pengaruhi oleh rasa takut, cemas maupun tidak aman diri dari 
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fenomena panic buying yang terjadi akibat pandemi Covid 

19. Hal ini sejalan dengan penelitian irdiana, et,al yang 

mengatakan rasa panik, takut dan cemas yang di ikuti dengan 

perilaku pembelian dimasa pandemi ini dinamakan panic 

buying. Juga sesuai dengan teori herd behaviour oleh 

Bikhchandani dan Sharma yang mana dalam mengambil 

keputusan, individu kerap kali dipengaruhi oleh keputusan 

orang lain. Dengan perilaku konsumen muslim yang 

dipengaruhi oleh budaya, sosial dan pribadi dari individu 

konsumen. 

 

c. Hasil hipotetsis pengaruh perilaku konsumen muslim 

terhadap impulse buying 

Pada hasil pengujian variabel perilaku konsumen muslim 

terhadap impulse buying yang telah dilakukan oleh peneliti, 

menunjukan bahwa nilai sampel asli (O) sebesar 0.514 maka 

dari hasil tersebut dapat dkatakan bahwa perilaku konsumen 

muslim berpengaruh secara positif terhadap impulse buying, 

dan nilai t-statistik menunjukan nilai sebesar 5.681 lebih 

besar dari 1.96, maka hubungan kedua variabel dapat 

dikatakan berpengaruh signifikan, dengan nilai p-value pada 

tabel 4.14 di atas menunjukan nilai 0.000 kurang dari 0.05 (< 

0.05) maka dapat dikatakan hubungan dari variabel perilaku 

konsumen muslim terhadap impulse buying berpengaruh 

secara positif signifikan. Sehingga hipotesis ketiga pada 

penelitian ini didukung secara penuh. Hal tersebut 

membuktikan bahwa variabel perilaku konsumen muslim 

berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan impulse 

buying seorang konsumen dalam melakukan konsumsi 

sembako. 

Berdasarkan data tersebut peneliti menemukan bahwa 

tindakan pembelian secara spontan oleh konsumen muslim di 

Bandar Lampung mampu di pengaruhi oleh kebudayaan, 

sosial, dan kepribadian tiap-tiap konsumen dalam proses 

keputusan sebelum pembelian serta tindakan dalam 

memperoleh, mengkonsumsi berikut dengan proses pasca 
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konsumsi. Sejalan dengan teori Ditmar 1995 yang 

mengatakan bahwa pembelian impulsif di pengaruhi oleh 

faktor eksternal dan faktor internal seseorang. 

 

d. Hasil hipotetsis perilaku konsumen muslim memediasi 

panic buying terhadap impulse buying 

Sedangkan untuk melihat peran mediation dari variabel 

perilaku konsumen muslim dapat dilihat dari tabel 4.15 di 

bawah ini: 

 

Tabel 4.15 

Nilai Efek Tidak Langsung 

Pengaruh Sampel 

Asli 

(O) 

Rata-

rata 

Sampel 

(M) 

Standar 

Deviasi 

(STDEV) 

T-

Statistik 

P-

Values 

Panic buying  

Prilaku konsumen 

muslim Impulse 

buying 

0.216 0.232 0.066 3.251 0.001 

Sumber data: Diolah oleh peneliti menggunakan aplikasi PLS 3 (2021) 

 

Berdasarkan hasil pegujian data yang telah dilakukan 

peneliti dapat dilihat pada tabel diatas, menunjukan bahwa 

nilai sampel asli (O) sebesar 0.216 dai hasil tersebut dapat 

dikatakan bahwa hubungan variabel tersebut dapat dikatakan 

positif, dan niai t-statistik pada pengujian hubungan variabel 

tidak langsung menunjukan nilai sebesar 3.251 lebih dari 

1.96 maka dikatakan hubungan tersebut berpengaruh secara 

signifikan, dengan nilai p-value sebesar 0.001 kurang dari 

0.05 (< 0.05) maka dikatakan bahwan hubungan variabel 

tidak langsung tersebut berpengaruh secara positif 

signifikan. Sehingga hipotesis ke empat pada penelitian ini 

didukung. 

Namun pengujian hubungan mediation variabel perilaku 

konsumen muslim pada panic buying terhadap tindakan 
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impulse buying tidak hanya dilihat dari hasil hubungan 

variabel langsung atau variabel tidak langsung saja. 

Berdasarkan teori dari Jogiyanto dan Abdillah pada bukunya 

yang berjudul konsep dan aplikasi PLS untuk penelitian 

empiris mengatakan bahwa pada pengujian efek mediasi 

menggunakan total effect untuk melihat total hasil prediksi 

(direct dan indirect effect). Berdasarkan hasil pengujian 

hubungan variabel langsung dimana hibungan yang 

diperoleh ialah postif dan tidak signifikan serta hasil dari 

pengujian hubungan variabel tidak langsung ialah positif dan 

signifikan, maka dapat dikatakan bahwa variabel perilaku 

konsumen muslim memediasi secara penuh (fully mediation) 

antara variabel panic buying terhadap tindakan impulse 

buying seorang konsumen dalam mengkonsumsi. 

Berdasarkan data tersebut pula peneliti menemukan 

bahwa faktor kebudayaan, faktor social, dan faktor pribadi 

seorang konsumen muslim menjadi intervening dalam 

tindakan konsumsi dan pembelian dalam jumlah besar 

maupun pembelian secara spontan seorang konsumen 

muslim atas produk sembako di Bandar Lampung pada awal 

munculnya Covid 19 di Indonesia. Seperti halnya Islam yang 

mengajarkan dalam memenuhi kebutuhan hidup hendaklah 

kebutuhan (needs) lebih mendominasi bukan sekedar kepada 

keinginan (wants) hendaknya seorang muslim dalam 

berbelanja secara adil, dalam arti tidak kurang dan tidak 

berlebihan dari yang semestinya. 

 

e. Perilaku Konsumen Muslim Dimasa Pandemi Covid 19 

Berdarkan pada hasil uji mediation di atas yang 

memperlihatkan hubungan yang memediasi secara penuh 

antara tindakan panic buying dan impulse buying yang 

dilakukan oleh seorang konsumen muslim dalam melakukan 

pembelian maupun konsumsi atas suatu produk. Dapat dilihat 

pada masa pandemi Covid 19 yang sedang terjadi pola 

konsumsi masyarakat mulai bergeser, yang mana dipengaruhi 

oleh rasa takut maupun cemas atas fenomena yang terjadi 
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maupun akan tertularnya virus yang meresahkan masyarakat 

dengan membatasi pergerakan-pergerakan di luar rumah 

yang dirasa kurang perlu. Hal itu menimbulkan pola 

komsumtif masyarakat berubah tanpa disadari, dimana 

masyarakat melakukan pembelian atau konsumsi yang 

berlebihan maupun melakukan pembelian yang impulsif 

karena rasa khawatir akan yang terjadi maupun yang akan 

terjadi dimasa yang akan datang. 

Dalam islam itu sendiri konsumen muslim memiliki etika 

dalam melakukan komsumsi yang hendaknya menjadi dasar 

dalam tindakan atau perilakunya dalam melakukan konsumsi 

atau mengkonsumsi suatu produk. Yang mana etika dasar 

dalam perilaku seorang konsumen muslim diantaranya, 

tauhid, adil, free will, amanah, halal dan sederhana. 

Konsumen muslim di Bandar Lampung dimasa pandemi 

Covid 19 ini masih terbilang dapat mengontrol diri dalam hal 

mengkonsumsi maupun melakukan pembelian atas produk 

sembako. Seorang konsumen berkehendak bebas dalam 

mengkonsumsi maupun melakukan pembelian akan tetapi 

harus mampu mempertanggungjawabkan atas kebebasan 

konsumsi tersebut. Seperti halnya firman Allah SWT pada 

Al-Quran surah Al-Isra ayat 36 yang mengatakan.
132

  

 

ََ بِٖه ِعلۡ  ََ َواۡلبََصَر  ؕ مٌ َوَل تَۡقُف َما لَـۡيَس لَـ ۡم  اِنَّ السَّ

ََ َكاَن َعۡنهُ َمۡسـ ُۡولً  ٮ ِ
 َواۡلفَُؤاَد ُكلُّ اُولهۤۡ

 

Artinya: “dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang 

tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan 

hati nurani, semua itu akan diminta 

pertanggungjawabannya. Dan janganlah kamu mengikuti 

apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya” 

(QS Al-Isra:36). 

Fakta yang dapat dilihat di lapangan bahwa konsumen 

dimasa awal munculnya pandemi Covid 19 melakukan 

                                                           
132 AlQosbah, Al-Qur’anulkarim. Hlm. 285 
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pembelian yang berlebihan juga melakukan pembelian secara 

spontan tanpa berfikir akibat yang sebabkan setelahnya. 

Sendangkan, seorang konsumen dalam islam saat 

mengkonsumsi dilarang melakukan tindakan pemborosan 

dan berlebihan yang mana membuang-buang harta dan 

menghambur-hamburkannya tanpa faedah serta bertindak 

mubadzir dengan artian dilarang melakukan perbuatan yang 

melampaui batas, seperti firman Allah pada Al-Quran surah 

Al-Isra ayat 27 yang mengatakan.
133

 

 

ِرۡيَن َكانُ  ِطۡينِ اِنَّ اۡلُمبَذِّ يه ا اِۡخَواَن الشَّ ُن لَِربِّٖه َكفُۡوًرا ؕ ۡوۤۡ   َوَكاَن الشَّۡيطه
 

Artinya: “sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu 

adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada 

Tuhannya” (QS Al-Isra: 27). 

 

5. Uji koefesian determinasi (R
2
) 

Koefesien determinasi atau nilai R-square ini digunakan 

untuk memprediksi dan melihan seberapa besar kontribusi 

pengaruh yang diberikan oleh variabel panic buying (X) secara 

simultan terada variabel perilaku konsumen muslim (M) dan 

impulse buying (Y). nilai R-square dapat dilihat pada tabel 4.16 di 

bawah ini: 

 

Tabel 4.16 

Nilai R-square 

Item R-square 

Perilaku Konsumen Muslim 0.176 

Impulse buying 0.309 

Sumber data: Diolah oleh peneliti menggunakan aplikasi PLS 3 

(2021) 

 

 Dari hasil R-square pada tabel 4.16 diatas menunjukan 

bahwa nilai R-square variabel perilaku konsumen muslim ialah 

                                                           
133 AlQosbah. Hlm. 284 
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0.176, maka dari nilai tersebut menunjukan bahwa variabel panic 

buying mampu menjelaskan variabilitas konstrak perilaku 

konsumen muslim sebesar 18%, dan nilai R-square variabel 

impulse buying  ialah 0.309, maka dari nilai tersebut menunjukan 

bahwa variabel panic buying mampu menjelaskan variabilitas 

konstrak impulse buying sebesar 31%. 

 

C. Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data diatas, maka 

ditampilkan rekapitulasi dari hasil uji hipotesis penelitian ini pada tabel 

4.17 dibawah ini: 

 

Tabel 4.17 

Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis 

 Hipotesis Keterangan 

H 1 panic buying berpengaruh positif 

signifikan terhadap Impulse buying 

Hipotesis Tidak 

Didukung 

H 2 panic buying berpengaruh positif 

signifikan terhadap perilaku 

konsumen muslim 

Hipotesis Didukung 

H 3 perilaku konsumen muslim 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap impulse buying 

Hipotesis Didukung 

H 4 perilaku konsumen muslim memediasi 

hubungan antara panic buying 

terhadap impulse buying 

Hipotesis Didukung 

Sumber data: Diolah oleh peneliti (2021) 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti 

menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat  pengaruh positif namun tidak signifikan antara variabel 

panic buying terhadap impulse buying. Sehingga variabel panic 

buying tidak berpengaruh terhadap tindakan impulse buying 

seorang konsumen dalam mengkonsumsi sembako. Peneliti 

menemukan bahwa tindakan pembelian konsumen produk 

sembako secara spontan oleh konsumen muslim di Bandar 

Lampung tidak dipengaruhi oleh rasa takut, cemas maupun rasa 

tidak aman diri atas fenomena panic buying dimasa awal 

munculnya pandemi Covid 19 di Indonesia. 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel panic 

buying terhadap perilaku konsumen. Peneliti menemukan bahwa 

perilaku seorang konsumen muslim dalam mengkonsumsi dan 

membeli produk sembako di Bandar Lampung mampu di 

pengaruhi oleh rasa takut, cemas maupun tidak aman diri dari 

fenomena panic buying yang terjadi akibat pandemi Covid 19. 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel perilaku 

konsumen muslim terhadap impulse buying. Peneliti menemukan 

bahwa tindakan pembelian secara spontan oleh konsumen 

muslim di Bandar Lampung mampu di pengaruhi oleh 

kebudayaan, sosial, dan kepribadian tiap-tiap konsumen dalam 

proses keputusan sebelum pembelian serta tindakan dalam 

memperoleh, mengkonsumsi berikut dengan proses pasca 

konsumsi. 

4. Berdasarkan hasil pengujian hubungan variabel langsung dimana 

hibungan yang diperoleh ialah postif dan tidak signifikan serta 

hasil dari pengujian hubungan variabel tidak langsung ialah 

positif dan signifikan, maka dapat dikatakan bahwa variabel 

perilaku konsumen muslim memediasi secara penuh (fully 

mediation) antara variabel panic buying terhadap tindakan 
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impulse buying seorang konsumen dalam mengkonsumsi. Peneliti 

pula menemukan bahwa faktor kebudayaan, faktor social, dan 

faktor pribadi seorang konsumen muslim menjadi intervening 

dalam tindakan konsumsi dan pembelian dalam jumlah besar 

maupun pembelian secara spontan seorang konsumen muslim 

atas produk sembako di Bandar Lampung pada awal munculnya 

Covid 19 di Indonesia. 

5. Fakta yang dapat dilihat di lapangan bahwa konsumen dimasa 

awal munculnya pandemi Covid 19 melakukan pembelian yang 

berlebihan juga melakukan pembelian secara spontan tanpa 

berfikir akibat yang sebabkan setelahnya. Sendangkan, seorang 

konsumen dalam islam saat mengkonsumsi dilarang melakukan 

tindakan pemborosan dan berlebihan yang mana membuang-

buang harta dan menghambur-hamburkannya tanpa faedah serta 

bertindak mubadzir dengan artian dilarang melakukan perbuatan 

yang melampaui batas. Peneliti juga menemukan bahwa 

konsumen muslim di Bandar Lampung dimasa pandemi Covid 19 

ini masih terbilang dapat mengontrol diri dalam hal 

mengkonsumsi maupun melakukan pembelian atas produk 

sembako. Seorang konsumen berkehendak bebas dalam 

mengkonsumsi maupun melakukan pembelian akan tetapi harus 

mampu mempertanggungjawabkan atas kebebasan konsumsi 

tersebut. 

 

B. Saran  

Berdasarkan penelitian dan temuan yang dihasilkan, maka saran 

yang diberikan oleh peneliti kepada konusmen-konsumen muslim dalam 

melakukan konsumsi hendaknya berdasarkan prioritas kebutuhan yang 

diperlukan, juga melakukan konsumsi bersadar pada pemahaman atas 

kebutuhan diri sendiri dengan pemahaman atas dasar-dasar atau etika 

konsumsi dalam islam yang mana berdasar pada tauhid, adil, free will, 

amanah, halal, dan sederhana. 

 

 

 

 



1 
 

DAFTAR RUJUKAN 

 

 

a, A. Hausman. “Multi-Method Investigation Of Consumer Motivations 

In Impulse Buying Behavior.” Journal Of Consumer Marketing, 

2000. 

 

Ahira, Anne. “Sembako.” Www.Anneahira.Com, 2019. 

 

Alfaiz, Maghfirah Dewi. “Faktor Yang Mempengaruhi Impulsive Buying 

Oleh : Maghfirah Dewi Alfaiz Program Studi Ekonomi Islam 

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta,” 2018. 

 

Alqosbah, Tim. Al-Qur’anulkarim. Edited By Ustad Agus Salim 

Hasanudin And Setiawati. Jakarta: Alqur’an Al;Qosbah, 2021. 

 

Amir, Taufiq. Dinamika Pemasaran. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 

2005. 

 

Arif, M. Nur Riantor Al. “Perilaku Konsumen Muslim Dalam 

Memaksimumkan Kepuasan.” Jurnal Sosio-Religia Linksas 

Yogyakarta, No. 2 (2010): 1–16. 

 

Darya. “Perbedaan Pls Dan Spss.” Analisisdataku.Co, April 9, 2017. 

Http://Www.Olahdataskripsi.Com/2017/04/Perbedaan-Pls-Dan-

Spss.Html. 

 

Dzikrayah, Fithri. “Perilaku Konsumen Muslim Terhadap Konsumsi 

Food And Beverage Pada Masa Pandemi Covid-19.” Jurnal 

Ekonomi Syariah Volume Vii (2020). 

 

Fian. “Rumus Slovin Dan Penggunaannya.” Statistik, 2020. 

Https://Tambahpinter.Com/Rumus-Slovin/. 

 

Habibullah, Eka Sakti. “Etika Konsumsi Dalam Islam.” Jurnal Etika Dan 

Bisnis Islam, 2006. 

 

Indonesia, P3ei Universitas Islam. Ekonomi Islam. Jakarta: Pt Raja 

Grafindo Persada, 2014. 

 



2 
 

Indriantoro, Nur, And Bambang Supomo. Metode Penelitian Bisnis 

(Untuk Akuntan Dan Manajemen). Edisi 1. Yogyakarta: Bpfe, 2013. 

 

Irdiana, Sukma, Kusnanto Darmawan, And Kurniawan Yunus Ariyono. 

“Impulse Buying Di Masa Pandemi Covid 19.” Conference On 

Economic And Business Innovation 1297–1310, No. January 2021 

(2021): 1297–1310. 

 

Iri. “Covid-19 Impact: Consumer Spending Tracker For Measured 

Channels.” Information Resources Inc., 2020. 

 

James F, Engel, Et. Al. Perilaku Konsumen. Jilid 1. Jakarta: Binarupa 

Aksara, 1994. 

 

Jogiyanto, And Willy Abdillah. Kondep Dan Aplikasi Pls (Partial Least 

Square) Untuk Penelitian Empiris. Cetakan Ke. Yogyakarta: Bpfe-

Yogyakarta, 2019. 

 

Julianti, Annisa. “Kecemasan Dan Pembelian Impulsif Pada Saat 

Pandemi Covid-19.” Ug Jurnal Vol.14 Edi (2020). 

 

Keane, Michael, And Timothy Neal. “Consumer Panic In The Covid-19 

Pandemic.” Journal Of Econometrics 220, No. 1 (2021): 86–105. 

Https://Doi.Org/10.1016/J.Jeconom.2020.07.045. 

 

Pemerintah Kabupaten Kendal Tanggap Covid-19. “Kendal Tanggap 

Covid-19,” 2021. 

 

Khairunas. “Bahaya Impulse Buying Pada Pelanggan Online Shop Saat 

Pandemi Covid-19.” Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu 

Sosial 1(1) (2020): 349–353. 

 

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: 

Sinar Grafik, 2008. 

 

Kurniati. “Teori Perilaku Konsumen Prespektif Ekonomi Islam.” Jurnal 

Ekonomi Syariah Indonesia No.1 Vol. (2016). 

 

Lins, Samuel, And Sibele Aquino. “Development And Initial 

Psychometric Properties Of A Panic Buying Scale During Covid-19 

Pandemic.” Heliyon 6, No. 9 (2020): E04746. 

Https://Doi.Org/10.1016/J.Heliyon.2020.E04746. 



3 
 

 

Mawanti, Eka Sri. “Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen 

Muslim Terhadap Pembelian Produk Makanan (Studi Restauran 

Pizza Hut Makassar).” Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar, 2018. 

 

Mirlayanti, Yustina Ranny. “No Titlehubungan Minat Belajar Dengan 

Hasil Belajar Muatan Pelajaran Matematika Siswa Kelas Iv Sdn 

Karangmloko 1.” Universitas Sanata Dharma, 2019. 

 

Muflih, Muhammad. Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu 

Ekonomi Islam. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2006. 

 

———. Perilaku Konsumen Dalam Prespektif Islam. Jakarta\: Raja 

Grafindo, 2006. 

 

Muflihun, M. “… Yang Mempengaruhi Panic Buying Civitas Akademika 

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (Uii) 

Dalam Menghadapi Wabah Penyakit Di Indonesia,” 2021. 

 

Ngatno. Analisis Data Variabel Mediasi Dan Moderasi Dalam Riset 

Bisnis Dengan Propgram Spss. Edited By Tim Farishma. Cetakan 1. 

Yogyakarta: Popup Design, 2015. 

 

Nitisusarto, H Mulyadi. Perilaku Konsumen Dalam Perspektif 

Kewirausahaan. Bandung: Alfabeta, 2013. 

 

Nur, Siti Khayisatuzahro. “Panic Buying Di Masa Pandemi Dan 

Relevansinya Dengan Abstrak” 1, No. 2 (2019): 79–87. 

 

Prasetijo, Ristiyanti, And John J.O.I Lhalauw. Perilaku Konsumen. 

Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2004. 

 

Putra, Yogi Andika. “Pengaruh Promosi Penjualan Dan Impulse Buying 

Terhadap Keputusan Pembelian Sepatu Di Online Shop Lazada 

Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara.” Universitas Muhammadiyah 

Sumatera Utara, 2019. 

 

Putri, C. A. “Peritel Blak-Blakan Ada 3 Kali Panic Buying Gegara 

Corona,” 2020. 

 



4 
 

Qibtiyah, Mariatul. “Pengaruh Loneliness Terhadap Impulsive Buying 

Produk Fashion Pada Mahasiswi Konsumen Online Shop.” 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015. 

 

Rook, Dennis W., And Robert J. Fisher. “Normative Influences On 

Impulsive Buying Behavior.” Journal Of Consumer Research, 

1995. 

 

Rozana, A., E.N. Nugrahawati, And D. Dwarawati. “Studi Korelasi Pola 

Asuh, Religiusitas Dengan Impulse Buying Pada Mahasiswa 

Universitas Islam Bandung.” Ilmiah Psikologi, 2016. 

 

Ruslaini. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Impulsive Buying Di 

Tinjau Dari Perilaku Konsumsi Islam (Studi Kasus Pada M98shop 

Jamik Kota Bengkulu).” Institut Agama Islam Negeri, 2019. 

 

Saefuloh, Asep. “Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Belanja 

Fashion Di Online Shop (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Dan Bisnis Islam Uin Walisongo Semarang Angkatan 2014-2018).” 

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019. 

Sangadji, Etta Mamang, And Sopiah. Perilaku Konsumen Pendekatan 

Praktis. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013. 

 

Saputri, O B, And N Huda. “Pengaruh Informasi Covid-19 Melalui 

Media Sosial Terhadap Perilaku Konsumen.” Human Falah: Jurnal 

Ekonomi Dan Bisnis …, 2020. 

 

Saputri, Oktoviana Banda. “Pengaruh Informasi Covid-19 Melalui Media 

Sosial Terhadap Perilaku Konsumen,” 2020. 

 

Sari, Linda. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Muslim 

Membeli Produk Tanpa Labelisasi Halal (Studi Kasus J.Co Donuts 

And Coffee Carefour Medan).” Universitas Islam Negeri Sumatera 

Utara, 2018. 

 

Sarwono. “Analisis Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam.” 

Jurnal Inovasi Pertanian Vol 8 No 1 (2009): 41–53. 

 

Septiana, Aldila. “Analisis Perilaku Konsumsi Dalam Islam.” Dinar Vol. 

1 No. (2015). 

 

Setiadi, Iwan. “Perilaku Konsumen Islam Dalam Pembelian Tas 



5 
 

Mahasiswi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (Febi) Iain 

Bengkulu,” 2017. 

 

Shadiqi, Muhammad Abdan, Rima Hariati, Khaerullah Fadhli, Arasy 

Hasan, I Noor, And Wita Al Istiqomah. “Panic Buying Pada 

Pandemi Covid-19 : Telaah Literatur Dari Perspektif Psikologi” 19, 

No. 02 (2021): 131–41. Https://Doi.Org/10.7454/Jps.2021.15. 

 

Simamora, Bilson. Panduan Riset Perilaku Konsumen. Jakarta: Pt. 

Gramedia Pustaka Utama, 2002. 

 

Sudarmiatin. “Model Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Teori Dan 

Empiris Pada Jasa Pariwisata.” Jurnal Ekonomi Bisnis 14 No. 1 

(2009). 

 

Taylor, S. “The Psychology Of Pandemics: Preparing For The Next 

Global Outbreak Of Infectious Disease.” Edited By Newcastle. Uk: 

Cambridge Scholars Publishing, 2019. 

 

Tejada, Jeffry, And Joyce Raymond B Punzalan. “On The Misuse Of 

Slovin’s Formula.” University Of The Philippines Diliman 61.1 

(2012). 

 

Tinarbuko, S. “Pola Hidup Konsumtif Masyarakat Yogya.” Jakarta: 

Kompas, N.D. 

 

Usmadi. “Pengujian Persyaratan Analisis (Uji Homogenitas Dan Uji 

Normalitas).” Inovasi Pendidika Vol. 7. No, No. Issn. 1979-6307 E-

Issn.2655-4875 (2020): 50–62. 

 

Verplanken, B, And A Herabadi. “Individual Differences In Impulse 

Buying Tendency: Feeling And No Thinking.” European Journal 

Of Personality 15(S1) (2001): S71–S83. 

Https://Doi.Org/10.1002/Per.423. 

 

W, Ratna Dhelva I. “Bedanya Endemi, Epidemi, Dan Pandemi.” 

Ners.Unair.Ac.Id, 2021. 

 

Wahyu, Agung Minto, Afifah Chusna, Az Zahra, Muhammad Iqbal, And 

Fakhrul Firdaus. “Perilaku Panic Buying Mengiringi Kemunculan 

Covid-19 ? Sebuah Studi Pada Awal Pandemi Di Indonesia” 5, No. 

1 (2021): 76–98. 



6 
 

 

Wahyuni, Endang Tri. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku 

Konsumsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pgri 

Yogyakarta.” Jurnal Ekonomi, N.D. 

 

Wigati, Sri. “Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” 

Journal Article Maliyah Vol. 01, N (2011). 

 

Zaroni, Akhmad Nur. “Landasan Filosofis Perilaku Konsumen Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam Dan Konvensional.” Journal.Iain-

Samarinda.Ac.Id Mazahib 10 (2012). 

  

 


