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ABSTRAK 

ANALISIS PERILAKU KONSUMEN DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN 

ALAT MUSIK PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

(Studi pada Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan) 

Oleh: 

Ibnul Jauzi Abdul Ceasar 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi 

mengenai implementasi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian alat musik 

perspektif ekonomi Islam di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Di 

Kecamatan Natar banyak sekali masyarakat yang mengkonsumsi alat musik ditandai 

dengan banyaknya konsumen alat musik, adanya toko alat musik dan adanya studio 

musik, sedangkan Islam dengan tegas melalui Hadits shahih melarang kepemilikan 

alat musik. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut dalam rangka menyusun skripsi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah, bagaimana perilaku konsumen dalam keputusan pembelian alat musik di 

Kecamatan Natar? dan bagaimana perilaku konsumen alat musik perspektif ekonomi 

Islam di Kecamatan Natar?. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 

teknik pengambilan data atau responden yang digunakan adalah purposive sampling 

dengan kriteria: 1) Responden pernah membeli alat musik; 2) Responden pernah 

mengkonsumsi alat musik; 3) Responden berusia 19 tahun ke atas, karena usia 

tersebut dinilai sudah cukup mampu memberikan pernyataan yang tidak berubah-

ubah serta teknik observasi dan dokumentasi. 

Hasil penelitian analisis perilaku konsumen dalam keputusan pembelian alat 

musik perspektif ekonomi Islam di Kecamatan Natar yang didapatkan dari responden 

alat musik bahwa perilaku konsumen dalam keputusan pembelian alat musik 

perspektif ekonomi Islam di Kecamatan Natar dipengaruhi oleh, Faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen alat musik adalah: faktor kebudayaan, faktor 

teman, faktor pekerjaan dan faktor hobi sedangkan yang tidak mempengaruhi adalah 

faktor orang tua, faktor status sosial, faktor usia faktor pendidikan, faktor sifat atau 

kepribadian serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian alat musik 

di Kecamatan Natar adalah: pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi 

alternatif, keputusan pembelian, perilaku pasca pembelian. Selain itu juga perilaku 

konsumen alat musik di Kecamatan Natar tidak terpengaruhi oleh perilaku konsumen 

dalam Islam seperti tauhid, adil, kehendak bebas, amanah, halal dan sederhana. 
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MOTTO 

                           

               

Artinya: 

Katakanlah: "Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka 

sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah 

mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang”. (Az-Zumar: 53) 
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    BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal dalam memudahkan memahami skripsi penelitian 

ini, maka perlu adanya sesuatu penjelasan karena pemahaman yang salah 

terhadap judul penelitian, kemungkinan akan salah pula pemahaman terhadap 

isinya. Oleh karena itu untuk  menghindari hal tersebut perlu adanya pembahasan 

terhadap arti kalimat dalam judul  skripsi penelitian ini, dengan harapan didapat 

gambaran yang jelas makna yang  dimaksud, adapun judul penelitian yang 

dibahas oleh penulis yaitu “Analisis Perilaku Konsumen Dalam Keputusan 

Pembelian Alat Musik Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Pada Kecamatan 

Natar Kabupaten Lampung Selatan) 

Berikut adalah uraian dari judul penelitian: 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk 

mendapatkan fakta yang tepat atau penguraian pokok persoalan atas bagian 

bagian atau hubungan antara bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian 

yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
1
 

2. Perilaku Konsumen menurut Solomon dalam buku Dwiastuti Rini Dkk 

merupakan proses ketika individu atau kelompok menyeleksi, membeli, 

menggunakan atau membuang produk, pelayanan, ide dan pengalaman untuk 

                                                             
1
 Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru (Jakarta:PT Media 

Pustaka Phoenix, 2009),  h. 44 
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memuaskan kebutuhannya.
2
 Maka perilaku konsumen dapat diartikan sebagai 

semua kegiatan, tindakan serta proses yang mendorong tindakan-tindakan 

tersebut pada saat seseorang sebelum membeli, ketika membeli, ketika 

menggunakan dan ketika menghabiskan produk. 

3. Keputusan Pembelian menurut Kotler adalah tindakan dari konsumen untuk 

mau membeli atau tidak terhadap suatu produk. 

4. Alat adalah benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu perkakas; 

perabotan yang dipakai untuk mencapai suatu maksud.
3
 

5. Musik adalah bunyi-bunyian, terutama bunyi-bunyian barat.
4
 

6. Ekonomi islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam 

usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang 

terbatas menurut syari’ah.
5
 

B. Alasan Memilih Judul 

Dalam penulisan skripsi penelitian ini penulis mempunyai beberapa alasan 

yang kuat sehingga penulis tertarik memilih judul penelitian ini, yaitu: 

1. Alasan Obyektif 

Mengingat perilaku konsumen adalah sebuah kegiatan yang berkaitan 

erat dengan proses pembelian suatu barang atau jasa, dan merupakan inti 

dalam bekerjanya suatu kegiatan konsumen dan alat musik masih dianggap 

                                                             
2
 Dwiastuti Rini dkk, Ilmu Perilaku Konsumen, Elektronik Pertama dan Terbesar di 

Indonesia, (Malang: UB Press, 2012),  h. 4 
3
 Tim Pustaka Phoenix, Op.Cit., h. 28 

4
  Tim Pustaka Phoenix, Ibid, h. 586 

5
 Rivai Veithzal dan Buchari Andi, Islamic Economics, (Jakarta:PT Bumi Perkasa, 2009),  h.1 
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barang yang boleh diperjualbelikan di tengah tengah masyarakat padahal 

teorinya berbeda. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

perilaku konsumen dalam keputusan pembelian alat musik perspektif ekonomi 

Islam pada Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Alasan Subjektif 

Berdasarkan aspek yang penulis bahas dalam permasalahan tersebut 

sangat memungkinkan untuk dibahas dan diteliti. Karena penelitian ini dapat 

dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan mengingat tersedianya 

sumber data dari literatur-literatur yang terdapat di perpustakaan dan 

merupakan sebagai syarat penulis dalam menyelesaikan strata satu sesuai 

dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni sebagai mahasiswa UIN Raden Intan 

Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam. 

C. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan agama yang sempurna Islam mengatur perbuatan 

manusia dari bangun tidur sampai hendak tidur lagi begitu pula Islam 

mempunyai batasan dalam mengkonsumsi suatu barang, membeli dan 

memainkan alat musik merupakan salah satu hal yang di larang di dalam Islam 

karena telah jelas dalil yang mengaturnya, karena tentu ada hikmah dan kebaikan 

di dalamnya sehingga kita akan mendapatkan fallah sebagai salah satu tujuan 

ekonomi Islam. Seluruh aturan Islam mengenai aktivitas konsumsi terdapat 

dalam al-Qur’an dan as-Sunah.  Perilaku konsumsi yang sesuai ketentuan al-
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Qur’an dan as-Sunah tentu akan membawa kita kepada keberkahan dan 

kesejahteraan hidup. 

Islam menganjurkan keindahan, karena Allah itu Mahaindah dan suka 

keindahan, seperti tersebut dalam salah satu hadits shahih. Namun tidaklah pada 

tempatnya, jikalau kita membolehkan hal yang dilarang, dalam hal ini adalah 

musik dengan alasan bahwa itu adalah bagian dari keindahan. Maka tentu ada 

pelajaran untuk kita bahkan kemudaratan di balik lagu dan musik yang mungkin 

tidak kita ketahui, sehingga Allah melarangnya.
6
 

Perilaku konsumen Muslim setidaknya dipengaruhi oleh 2 hal yaitu 

halallan (halal) dan thayibban (baik). Namun fakta di lapangan menunjukan 

cukup banyak konsumen muslim yang masih mengkonsumsi hal-hal yang 

dilarang dalam Islam seperti alat musik. Sebuah fenomena menggelisahkan, kini 

tengah dan bahkan sudah cukup lama bergulir di kalangan pemuda pemudi Islam; 

yakni kegemaran mendengarkan lagu dan memainkan alat musik. Sederet nama 

para penyanyi dan biduanita dalam dan luar negeri, single maupun berbentuk 

grup musik modern, tertata apik dalam hafalan muda-mudi Islam, bahkan kaum 

tua dan anak-anaknya. Melalui kegemaran itu pulalah berbagai budaya lain yang 

merusak merambati relung-relung generasi Islam yang sedalam-dalamnya. Hal 

itu lumrah karena  yang menjadi idola penggemar musik sekarang ini tidak lain 

adalah para musikus, penyanyi-penyanyi yang non muslim, mereka juga 

                                                             
6
 Ibid, h.1 



19 
 

menganut budaya modern yang hingar bingar, penuh sensasi dan pertarungan 

reputasi. 

Di sisi lain, banyak kalangan yang mengaku sebagai seniman Muslim 

merasa gerah melihat kesuksesan musisi dan para penyanyi di blantika musik 

dunia. Kegerahan itu disisipi juga dengan kurangnya ilmu pengetahuan terhadap 

ajaran Islam. Menggelitik keinginan sebagian mereka untuk tampil dengan gaya 

musik Islami demikian klaim mereka atau lebih tepatnya musik bernuansa 

religius, modern dan sensasional untuk bersaing dengan para penyanyi dan 

musisi non muslim, membelah permusikan dunia, sekaligus mengembangkan 

syiar-syiar Islam. Warna musik itu kemudian lebih dikenal dengan kasidah, atau 

irama padang pasir. 

Secara sepintas mungkin tidak ada salahnya kalau kaum Muslimin juga 

berkiprah di dunia musik, selama masih mengetahui batas-batas hukum syariat 

tetapi pada dasarnya lagu dan musik tidaklah diperbolehkan. Banyak dalil-dalil 

dari Al-Qur’an, dan juga hadits-hadits shahih, serta penjelasan ulama terkemuka 

yang membuktikan hal itu sehingga tidaklah mungkin musik dan lagu itu 

diimbuhi dengan label Islam bagaimanapun wujudnya. Salah satu hadits tentang 

dilarangnya alat musik adalah: 
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Dari Abu Amir atau Abu Malik Al-Asy’ari, Ia mendengar Rasulullah SAW 

bersabda:    

َتِحلُّوَن امِْحَر َوامَْحرِيَر َوامَْخْمَر   ِِت َأْقَواٌم يَس ْ  مََيُكونَنَّ ِمْن ُأمَّ

َوامَْمَعاِزف

                                                       

Akan ada sebagian dari umatku yang menghalalkan zina, sutera,  khamr dan 

alat musik. (HR. Bukhori). 

     Diriwayatkan secara mu‟allaq oleh al-Bukhari dalam shahihnya dengan 

bentuk ungkapan tegas dan menjadikannya sebagai hujjah dalam kitab al-

asyribah  10/51: 5590 Fath al-Bari.
7      

Hadits di atas mengingatkan kita bahwa hukum alat musik adalah haram 

kecuali alat musik duff, Duff adalah rebana tanpa lonceng/suara pada 

lingkarannya jika ada loncengnya namanya dalam bahasa arab adalah muzhir 

demikian disebutkan dalam Fathul Bari, sedangkan di Kecamatan Natar rata-

rata konsumen alat musik mempunyai gitar, bas, drum dan sebagainya  yang 

telah jelas dalil yang melarangnya.  Lampung Selatan adalah salah satu 

Kabupaten yang berada di Provinsi Lampung. Lampung Selatan memiliki 

                                                             
7
 Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, Siapa Bilang Musik Haram?  (Jakarata:Darul  

Haq, 2014) h. 46 
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jumlah penduduk sekitar 923.002 jiwa yang penduduknya mayoritas 

beragama Islam. Dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam tentu saja 

perilaku konsumen muslim harusnya dipengaruhi oleh hukum-hukum dari al-

Qur’an dan al-Hadits, Namun berdasarkan hasil pra survey peneliti banyak 

konsumen yang lalai dari prinsip konsumen muslim yang harus berpegang 

teguh dengan al-Qur’an dan al-Hadits dengan mengkonsumsi produk-produk 

yang dilarang dalam Islam seperti, rokok dan alat musik. 

Pada saat ini membeli dan menggunakan alat musik seakan telah 

menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat tak terkecuali masyarakat di 

Kecamatan Natar, membeli dan menggunakan alat musik telah menjadi hal 

yang amat lumrah di kalangan mereka padahal Islam dengan tegas melarang 

pembelian alat musik melalui al-Qur’an dan hadits shahih. Berdasarkan buku 

Natar dalam angka Kecamatan Natar mempunyai penduduk sebesar 170.992 

jiwa dengan presentase muslim sebesar 80% serta jumlah desa sebanyak 26 

desa dan mempunyai 3 toko alat musik (toko musik ecayo, toko musik yuza, 

toko musik GM) juga 5 studio musik dirasa masih mempunyai konsumen alat 

musik yang cukup banyak sehingga penulis merasa perlu untuk meneliti 

perilaku konsumen dalam pembelian alat musik di Kecamatan Natar. Dari 

permasalahan tersebut maka penulis mengambil judul: “Analisis Perilaku 

Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Alat Musik  Perspektif Ekonomi 

Islam” (Studi Pada Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan) 
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D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perilaku konsumen dalam keputusan pembelian alat musik di 

Kecamatan Natar? 

2. Bagaimana perilaku konsumen alat musik di Kecamatan Natar perspektif 

ekonomi Islam? 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumen dalam keputusan 

pembelian alat musik di Kecamatan Natar. 

2. Untuk mengetahui perilaku konsumen alat musik di Kecamatan Natar  

perspektif ekonomi Islam. 

F. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat secara praktis semoga nantinya dapat menambah wawasan bagi 

penulis, mahasiswa FEBI maupun semua yang membutuhkan, khususnya 

yang berhubungan dengan masalah perilaku konsumen dalam perspektif 

ekonomi Islam. 

2. Manfaat secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

kepada konsumen alat musik khususnya di Kecamatan Natar menurut 

perspektif ekonomi Islam sehingga diharapkan dapat diaplikasikan di 

kehidupan-sehari. 

G. Metode Penelitian 
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Dalam penelitian Analisis Perilaku Konsumen Dalam Keputusan 

Pembelian Alat Musik Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan)  

Penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu melakukan 

kegiatan di lapangan tertentu guna memperoleh berbagai data dan 

informasi yang diperlukan.
8
 Maka dalam pengumpulan data peneliti 

menggali data-data yang bersumber dari lapangan dan akan dianalisa yang 

berkenaan tentang perilaku konsumen dalam pembelian alat musik di 

Kecamatan Natar perspektif ekonomi Islam. 

b. Sifat Penelitain 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu jenis penelitian yang 

memberikan gambaran atau uraian atas keadaan sejernih mungkin tanpa 

ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti. Pada umumnya penelitian 

deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah 

penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.
9
 Penelitian deskriptif 

dalam hal ini adalah penelitian yang menggambarkan perilaku konsumen 

                                                             
8
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, ( Bandung: PT.Grafindo, 2013), h. 

19. 
9
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rinneka Cipta, 

Jakarta, 2013),  h. 208 
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dalam keputusan pembelian alat musik di Kecamatan Natar perspektif 

ekonomi Islam. 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer  

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari data primer, 

data primer merupakan data yang secara langsung di dapat dari sumber 

pertama, dalam hal ini adalah masyarakat Kecamatan Natar yaitu berupa 

daftar hasil wawancara yang kemudian akan diolah oleh peneliti untuk 

dijadikan informasi. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur  yang terkait dengan 

data yang diperlukan penulis. Data tersebut dapat berupa buku, jurnal, 

artikel, majalah, dan sebagainya. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada skripsi adalah sebagai berikut; 

a. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya 

jawab yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan pada masalah, 

tujuan penelitian.
10

 Metode ini digunakan sebagai metode pokok dalam 

memperoleh data dari lokasi penelitian sehingga bentuk yang digunakan 

                                                             
10

 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian,( Jakarta:Bumi Aksara, 2012), h. 

83. 
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adalah bebas terpimpin yaitu penulis terlebih dahulu mempersiapkan 

kerangka pertanyaan kepada para responden diberi kebebasan untuk 

menjawab. 

b. Metode Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa pencatatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, notulen dan sebagainya.
11

 Dokumentasi ini dimaksudkan untuk 

memperoleh bukti tertulis tentang perilaku konsumen di Kecamatan Natar. 

c. Metode Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan 

kuisioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak 

terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam lainnya. 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, 

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala 

alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.  

 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

                                                             
11

 Opp cit, Bandung, 2013, hlm 215 
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Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran objek atau 

individu yang sedang dikaji.
12

 Populasi adalah sekelompok individu atau 

obyek yang memiliki karakteristik sama.  

Berdasarkan Wawancara dengan 3 pemilik toko musik (toko musik 

ecayo, toko musik yuza dan toko musik GM) di Kecamatan Natar bahwa 

perilaku konsumen dalam pembelian alat musik di Kecamatan Natar 

terbilang cukup banyak di dalam satu tahun terhitung dari tahun 2015 dan 

2016  toko musik tersebut mampu menjual sekitar 30-50 alat musik.
13

 

Populasi yang peneliti ambil adalah 150 konsumen di Kecamatan Natar. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi, sampel adalah sebagian, atau, 

subset (himpunan bagian) dari suatu populasi. Sampel dapat didefinisikan 

sebagai suatu bagian yang ditarik dari populasi akibatnya sampel selalu 

bagian yang lebih kecil dari populasi.
14

  

Menurut Suharsimi Arikunto untuk sekedar ancer-ancer maka apabila 

subyeknya kurang dari seratus lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah 

subyeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.
15

 

                                                             
12

Harinaldi, Prinsip-Prinsip Statistik untuk Teknik dan Sains (Jakarta : Erlangga, 2005) h. 2 

 
13 Arif,  Syaefi, Yadi, Wawancara dengan 3 pemilik toko musik, Natar, tgl 10 Juni 2017 
14

 Istijianto, Aplikasi Praktis Riset Pemasaran, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama  2005), 

h. 109 
15 Harinaldi, Op cit h. 10 
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Mengingat jumlah populasi lebih dari 100 sehingga ditetapkan jumlah 

sampel sebesar 30% yaitu 150 x 30% = 45. 

Sampel pada penelitian ini penulis mencari dari konsumen alat musik 

pada Kecamatan Natar dengan menggunakan teknik Purposive Sampling 

yaitu sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan 

didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya 

tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa 

pertimbangan, misalnya keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga 

tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh.  Walaupun cara seperti 

ini diperbolehkan, yaitu peniliti bisa menentukan sampel berdasarkan 

tujuan tertentu, tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi 

1) Pengambilan sampel harus didasari atas ciri-ciri, sifat, sifat atau 

karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi. 

2) Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek 

yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi 

(key subjectis).  

3) Penentuan karakteristik populasi dilakukan cermat di dalam studi 

pendahuluan.
16

 

5. Analisis Data 

                                                             
16

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian  Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2013), h. 183 
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Untuk menganalisis data penulis menggunakan analisis kualitatif, dengan 

pendekatan berfikir induktif. Metode induktif yaitu suatu cara berfikir yang 

berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa khusus yang kongkrit kemudian dari 

fakta itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.
17

 Dengan menggunakan metode 

induktif penulis mula-mula menggunakan literatur buku tentang perilaku 

konsumen untuk meneliti tentang perilaku konsumen dalam keputusan pembelian 

alat musik perspektif ekonomi Islam kemudian setelah itu disesuaikan dengan 

prakteknya di lapangan, dan penulis menarik kesimpulan yang masih bersifat 

umum. Dalam mengadakan penelitian ini penulis menggenerelasasikan hal-hal 

penyelidikan seluas-luasnya tetapi disamping itu harus membatasi sehingga 

simpulan yang diperoleh benar-benar berlaku dan dapat digunakan.    

 

 

 

  

                                                             
17

 Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: Ekonisia 2005) h.156. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Teori Perilaku Konsumen 

1.    Pengertian Perilaku Konsumen 

Ada beberapa definisi perilaku konsumen. Menurut Simamura    

perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat untuk 

mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, 

termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini.
18

 

Sementara itu, menurut London dan Bitta lebih menekankan perilaku 

konsumen sebagai suatu proses pengambilan keputusan. Mereka 

mengatakan bahwa perilaku konsumen adalah proses pengambilan 

keputusan yang mensyaratkan aktifitas individual untuk mengawasi, 

memperoleh, menggunakan atau mengatur barang dan jasa. Kotler dan 

Amstrong mengertikan perilaku konsumen sebagai perilaku pembelian 

akhir, baik individu maupun rumah tangga yang membeli produk untuk 

konsumsi personal.
19

 

Pakar lainnya adalah Engel, Blakwell dan Minard dalam buku H. 

Mulyadi Nitisusanto menyatakan batasan tentang perilaku konsumen 

adalah, kami mendefinisikan perilaku konsumen sebagai tindakan yang 

                                                             
18

 Bilson Simamura, Panduan Riset Perilaku Konsumen, PT Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta, 2004, h.1 
19

 Bilson Simamura, Ibid, h.2 
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langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan 

produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan 

mengikuti tindakan itu. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu: 

a. Perilaku konsumen menyoroti perilaku individu rumah tangga. 

b. Perilaku konsumen menyangkut suatu proses keputusan sebelum 

pembelian, serta tindakan dalam memperoleh, memakai, 

mengkonsumsi, dan menghabiskan produk. 

c. Mengetahui perilaku konsumen meliputi perilaku yang dapat diamati 

seperti jumlah yang dibelanjakan, kapan, dengan siapa, oleh siapa, dan 

bagaimana barang dan jasa yang digunakan. Juga termasuk variabel-

variabel yang tidak bisa diamati seperti nilai-nilai yang dimiliki oleh 

konsumen, kebutuhan pribadi, persepsi, bagaimana, mereka 

mengevaluasi alternatif, dan apa yang mereka rasakan tentang 

kepemilikan dan penggunaan produk jasa yang bermacam-macam. 

2.    Perilaku Konsumen Islam 

Perilaku Konsumen pada dasarnya dibangun atas dua hal yaitu 

kebutuhan (hajat) dan kegunaan atau kepuasan (manfaat). Secara rasional 

seseorang tidak akan pernah mengkonsumsi suatu barang manakala dia 

tidak membutuhkan sekaligus mendapatkan manfaatnya. Konsumsi pada 

hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi 

kebutuhan. Dimana dalam pemenuhan kebutuhan Islam menyarankan agar 
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manusia dapat bertindak ditengah-tengah (modernity) dan sederhana 

(simplicity). Banyak norma penting yang berkaitan dengan larangan bagi 

konsumen, diantaranya adalah ishraf  dan tabzir, juga norma yang 

berkaitan dengan anjuran untuk melakukan infak.
20

 

Ishraf  berarti mengeluarkan pembelanjaan yang tidak memiliki manfaat 

dan dilarang menurut hukum Islam. Pembelanjaan yang dianjurkan dalam 

Islam adalah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan dilakukan 

dengan cara rasional. Tabzir berarti membelanjakan uang pada sesuatu 

yang dilarang menurut hukum Islam. Perilaku ini sangat dilarang oleh 

Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Israa:27 : 

                              

 Artinya:  

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaithan dan 

syaithan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Israa: 27)
21

  

Dengan demikian dalam pemenuhan konsumsi seseorang hendaknya 

berlandaskan pada norma-norma yang telah ditentukan dalam ajaran Islam. 

Karena konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka 

memenuhi kebutuhan. Dimana dalam kerangka Islam terdapat dua tipe 

pengeluaran yang dilakukan konsumen muslim yaitu tipe pertama adalah 

                                                             
20

 Muhammad,  Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam (Yogyakarta, BPFE, 2005),  h.167 
21

 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya 1-30. (Surabaya: Mekar Surabaya, 

2002), h. 388  
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pengeluaran yang dilakukan seseorang muslim untuk memenuhi kebutuhan 

duniawinya dan keluarga (pengeluaran dilakukan untuk memenuhi dunia 

namun memiliki efek pada pahala di akhirat). Pengeluaran tipe kedua adalah 

pengeluaran yang dilakukan semata-mata memenuhi akhirat. 

Norma-norma yang dijelaskan diatas akan dibahas pada teori konsumsi 

Islam. Untuk lebih jelasnya akan dibahas sebagai berikut: 

1) Tauhid 

Aksioma tauhid merupakan bentuk dimensi vertikal yang memadukan 

segi politik, ekonomi, sosial, dan religius dalam kehidupan manusia 

menjadi satu kebutuhan homogen dan konsisten. Bila dihubungkan dengan 

fungsi integrative, tauhid merupakan kenyataan yang memberikan umat 

manusia perspektif pasti yang berasal dari pengertian mendalam mengenai 

hubungan antara manusia dengan tuhan, sehingga manusia akan berhasil 

(dalam mencari kebenaran) bila diberi petunjuk dari yang maha benar.  

2) Adil (Equilibrium/keadilan) 

Kata Al-adl berarti sama (rata) sepadan ukuran (takaran), 

keseimbangan. Sehubungan dengan masalah adil atau keadilan menjadi 

empat bagian yaitu: pertama keadaan sesuatu yang seimbang, kedua 

persamaan dan penafsiran segala bentuk diskriminasi, ketiga pemeliharaan 

hak-hak individu dan pemberian hak kepada setiap orang yang berhak 
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menerima, keempat memelihara hak dan bagi kelanjutan eksisitensi 

(keadilan Tuhan). 

3)  Kehendak bebas (Free Will) 

Manusia merupakan makhluk yang berkehendak bebas namun 

kebebasan ini tidaklah berarti bahwa manusia terlepas dari qadha dan 

qadhar yang merupakan sebab-akibat yang didasarkan pada pengetahuan 

dan kehendak tuhan. Dengan kata lain bagian dari kehendak qadha dan 

qadhar merupakan bagian dari kehendak bebas  manusia. 

4) Amanah (Responsibility/ Pertanggung jawaban) 

Maksud dari kehendak bebas adalah pertanggung jawaban. Dengan 

kata lain setelah manusia melakukan perbuatannya. Dengan demikian 

prinsip-prinsip tanggung jawab merupakan suatu hubungan logis dengan 

adanya prinsip kehendak bebas. 

5) Halal       

Kehalalan merupakan salah satu batasan manusia untuk 

memaksimalkan kegunaan. Dengan kata lain kehalalan adalah suatu 

kendala untuk memperoleh memaksimalkan kegunaan konsumsi dalam 

perspektif ekonomi Islam. Kehalalan suatu barang konsumsi merupakan 

antisipasi dari adanya keburukan yang ditimbulkan oleh barang tersebut. 

Sebagai contoh pengharaman khamr dalam arti luas adalah supaya 

antisipasi yang ditimbulkan baik bagi konsumen (secara jasmani maupun 

rohani) maupun terhadap orang lain. 
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6)   Sederhana  

Kesederhanaan merupakan salah satu perilaku konsumsi yang penting 

dalam ekonomi Islam. Sederhana dalam konsumsi mempunyai arti jalan 

tengah dalam berkonsumsi. Diantara dua cara hidup yang extrim antara 

paham matrealis dan zuhud. al-Qur’an mengajarkan bahwa dalam hal 

konsumsi manusia dianjurkan untuk tidak boros dan tidak kikir. Lebih 

lanjut bahwa manusia haruslah memiliki sifat sederhana antara lain, adanya 

rasa malu, tenang (dapat mengendalikan keinginan), dermawan, puas (tidak 

berlebihan), loyal (tidak kikir) serta berperilaku mulia. Batasan ini 

mengandung asumsi bahwa setiap individu pada dasarnya berhak 

mendapatkan kehidupan yang menyenangkan dan melebihi keperluannya. 

Sedangkan dalam kebutuhan akan barang mewah seseorang harus terlebih 

dahulu masyarakat di sekelilingnya.
22

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Menurut Kotler dalam buku Daryanto dan Ismanto Setyabudi faktor 

utama yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah seperti yang ditunjukan 

pada gambar berikut:
23

 

 

 

                                                             
22

 Muhammad, Op. Cit. h. 168 
23

 Daryanto dan Ismanto Setyabudi, Konsumen dan Pelayanan Prima, (Yogyakarta :Penerbit 

Gava Media, 2014) h.83 
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Tabel 2.1   

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

 

  

       Pembeli 

      

Hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

membeli dapat ditinjau dalam sebuah model. Model tersebut dapat dipakai untuk 

membantu dalam menerangkan dan memahami perilaku meskipun tidak dapat 

meramalkan perilaku konsumen secara tepat. 

a. Faktor Kebudayaan 

Faktor kebudayaan berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku 

pembelian konsumen dalam faktor kebudayaan ini terdapat beberapa 

komponen antara lain : 

1) Budaya 

Kebudayaan didefinisikan sebagai kumpulan nilai-nilai dasar, persepsi, 

prefensi, dan perilaku buatan manusia yang diciptakan oleh masyarakat 

tertentu dan diwariskan dari generasi ke generasi yang lain sebagai faktor 

penentu dan pengatur perilaku anggotanya. Budaya juga dapat 

Budaya Sosial Pribadi Psikologis 

Kultur 

 

 

Sub Kultur 

 

 

Kelas 

Sosial 

Kultur 

rujukan 

 

 

Keluarga 

 

 

Peran dan 

status 

Usia 

Tahap daur 

hidup 

Jabatan 

Keadaan 

Ekonomi 

Gaya Hidup 

Kepribadian  

Konsep diri 

Motivasi 

Persepsi 

 

Learning 

Kepercayaan 

Sikap 
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didefinisikan sebagai seperangkat pola perilaku yang secara sosial dialirkan 

secara simbolis melalui bahasa dan cara-cara lain pada anggota dari 

masyarakat tertentu, maka budaya menjadi faktor penentu yang paling 

mendasar dari segi keinginan dan perilaku seseorang karena kebudayaan 

menyangkut segala aspek kehidupan manusia. Menurut Kotler kebudayaan 

adalah determinan paling fundamental dari keinginan dan perilaku 

konsumen. 

2) Sub Budaya 

Sub Budaya adalah sekelompok orang dengan sistem nilai terpisah 

berdasarkan pengalaman dan situasi kehidupan yang umum. Sub budaya 

termasuk nasionalitas, agama, kelompok ras, dan wilayah geografis. 

3) Kelas Sosial 

Kelas sosial adalah divisi masyarakat yang relatif permanen dan 

teratur dengan para anggotanya menganut nilai-nilai, minat, dan tingkah 

laku yang serupa. 

Kelas sosial ditentukan oleh satu faktor tunggal seperti, pendapatan, 

tetapi diukur sebagai kombinasi dari pekerjaan, pendidikan, kekayaan dan 

variabel lain. Dalam beberapa sistem sosial, anggota dari kelas yang 

berbeda memelihara peran tertentu dan tidak dapat mengubah posisi sosial 

mereka 

 

. 



37 
 

b. Faktor Sosial: 

Selain faktor budaya, perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-

faktor sosial seperti: 

1) Kelompok 

Kelompok adalah dua orang atau lebih yang berinteraksi untuk 

mencapai sasaran individu atau bersama. Beberapa merupakan kelompok 

primer yang mempunyai interaksi reguler tapi informal seperti keluarga, 

teman, tetangga, dan rekan sekerja. Beberapa merupakan kelompok 

sekunder, yang mempunyai interaksi lebih formal dan kurang reguler. Ini 

mencakup organisasi seperti kelompok keagamaan, asosiasi profesional 

dan serikat pekerja. 

2) Keluarga 

Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling 

penting dalam masyarakat dan telah diteliti secara mendalam pemasar 

tertarik dalam peran dan pengaruh suami, istri dan anak-anak pada 

pembelian berbagai produk dan jasa. 

3) Peran dan status  

Peran terdiri dari aktivitas yang diharapkan dilakukan seseorang 

menurut orang-orang yang ada di sekitarnya. Setiap peran membawa 

status yang mencerminkan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat. 

Seseorang seringkali memilih produk yang menunjukan statusnya di 

masyarakat. 
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c.   Faktor Pribadi 

Faktor pribadi didefinisikan sebagai karakteristik psikologis seseorang 

yang berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relatif 

konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan. 

Keputusan membeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi yaitu: 

1) Umur dan tahap daur hidup  

Dalam membeli barang dan jasa kebutuhan seseorang cenderung 

berubah-ubah. Selera akan makanan, pakaian, perabot dan rekreasi 

sering kali berhubungan dengan umur. Membeli juga dibentuk oleh 

tahap daur hidup keluarga, tahap-tahap yang mungkin dilalui oleh 

keluarga sesuai kedewasaannya. Pemasar seringkali menentukan sasaran 

pasar dalam bentuk tahap daur hidup dan mengembangkan produk yang 

sesuai serta rencana pemasaran setiap tahap. 

2) Pekerjaan  

Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang 

dibelinya. Pemasar berusahaa mengenali kelompok pekerjaan yang 

mempunyai minat di atas rata-rata akan produk dan jasa mereka. Sebuah 

perusahaan perusahaan bahkan dapat melakukan spesialisasi dalam 

memasarkan produk menurut kelompok pekerjaan tertentu. 
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3) Situasi ekonomi  

Situasi ekonomi sekarang ini akan mempengaruhi pilihan produk. 

Pemasar produk yang peka terhadap pendapatan mengamati 

kecenderungan dalam pendapatan pribadi, tabungan, dan tingkat minat. 

Bila indikator ekonomi menunjukan resesi, pemasar dapat mengambil 

langkah-langkah untuk merancang ulang, memposisikan kembali dan 

mengubah harga produknya. 

4) Gaya hidup 

Pola kehidupan seseorang yang diwujudkan dalam aktivitas 

(pekerjaan, hobi, belanja, olahraga, kegiatan sosial), minat (makanan, 

mode, keluarga, rekreasi) dan opini yang lebih dari sekedar kelas sosial 

dan kepribadian seseorang, gaya hidup menampilkan pola bereaksi dan 

berinteraksi seseorang secara keselurahan di dunia.  

5) Kepribadian dan konsep diri 

Kepribadian setiap orang jelas mempengaruhi tingkah laku 

membelinya. Kepribadian mengacu pada karakteristik psikologi unik 

yang menyebabkan respons yang relatif konsisten dan bertahan lama 

terhadap lingkungan dirinya sendiri. Kepribadian biasanya diuraikan 

dalam arti sifat-sifat seperti rasa percaya diri, kemampuan 

menyesuaikan diri dan keagresifan. Kepribadian dapat bermanfaat untuk 

menganalisis tingkah laku konsumen untuk pemilihan produk atau 

merek tertentu. 
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d.   Faktor psikologis 

Faktor psikologis  sebagai bagian dari pengaruh lingkungan dimana ia 

tinggal dan hidup pada waktu sekarang dan mengabaikan pengaruh masa 

lampau atau antisipasinya pada waktu yang akan datang. 

Pilihan barang yang dibeli seseorang lebih lanjut dipengaruhi oleh 

faktor psikologi yang penting, seperti: 

1) Motivasi 

Kebutuhan akan mengarahkan seseorang mencari cara untuk 

memuaskan kebutuhannya tersebut. Dalam urutan kepentingan, jenjang 

kebutuhannya adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, 

kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan 

pengaktualisasian diri. Mula-mula  seseorang mencoba untuk 

memuaskan kebutuhan yang paling penting. Jika sudah terpenuhi, 

kebutuhan itu tidak lagi menjadi motivator dan kemudian orang tersebut 

akan mencoba memuaskan kebutuhan paling penting berikutnya. 

Misalnya orang yang kelaparan (kebutuhan fisiologis) tidak akan 

tertarik dengan apa yang terjadi dalam dunia seni (kebutuhan 

mengaktualisasikan diri), tidak juga pada bagaimana orang lain 

memandang dirinya atau penghargaan orang lain (kebutuhan sosial atau 

penghargaan), bahkan tidak tertarik juga pada apakah mereka 

menghirup udara bersih (kebutuhan rasa aman). 
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2) Pengetahuan 

Pembelajaran menggambarkan perubahan dalam tingkah laku 

individual yang muncul dari pengalaman. Pentingnya praktik dari teori 

pengetahuan bagi pemasar adalah mereka dapat membentuk permintaan 

akan suatu produk dengan menghubungkannya dengan dorongan yang 

kuat, menggunakan petunjuk, yang membangkitkan motivasi, dan 

memberikan peranan positif. 

3) Keyakinan dan sikap  

Melalui tindakan dan pembelajaran, seseorang mendapatkan 

keyakinan dan sikap. Keduanya ini pada waktunya mempengaruhi 

tingkah laku membeli. Keyakinan didasarkan pada pengetahuan yang 

sebenarnya, pendapat atau kepercayaan dan mungkin menaikan emosi 

atau mungkin tidak. 

Keyakinan menurut Kotler adalah pemikiran deskriptif yang 

dimiliki seseorang mengenai sesuatu. Keyakinan ini mungkin 

didasarkan pada pengetahuan sebenarnya, pendapat atau kepercayaan 

dan mungkin menaikan emosi dan mungkin tidak. 

Sikap menguraikan evaluasi perasaan dan kecenderungan dari 

seseorang terhadap suatu obyek atau ide yang relatif konsisten. Sikap 

menempatkan orang dalam suatu kerangka pemikiran mengenai 



42 
 

menyukai atau tidak menyukai sesuatu mengenai mendekati atau 

menjauhinya.
24

 

B. Keputusan Pembelian Konsumen 

1. Pengertian Keputusan Pembelian 

Pengambilan keputusan sangat penting dalam manajemen dan 

merupakan tugas utama dari seseorang dalam mengambil keputusannya. 

Untuk lebih jelasnya dan sebagai bahan perbandingan, keputusan pembelian 

dapat diartikan sebagai berikut: 

Menurut Kotler, keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen 

untuk mau membeli atau tidak terhadap suatu produk, oleh karena itu 

pengambilan keputusan pembelian konsumen merupakan suatu proses 

pemilihan salah satu dari beberapa alternatif penyelesaian masalah dengan 

tindak lanjut yang nyata. 

Menurut Schiffman, Kanuk dalam jurnal Hatane Samuel pengambilan 

keputusan pembelian adalah pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan 

keputusan pembelian, artinya bahwa seseorang dapat membuat keputusan 

haruslah tersedia beberapa alternatif pilihan. Keputusan untuk membeli dapat 

mengarah kepada bagaimana proses dalam pengambilan keputusan tersebut 

dilakukan.
25

 

                                                             
24 Ibid, h 84 
25

 Hatane Samuel, Perilaku dan Keputusan Pembelian Konsumen (Surabaya:Jurnal 

Manajemen Pemasaran, 2007) h.75 
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Menurut G.R Terry, keputusan pembelian adalah “Decision making 

can be defined as the selection based on some criteria of one behavior 

alternative from two or more possible alternative”.
26

 

Artinya: Pengambilan keputusan dapat didefinisikan sebagai pemilihan 

alternatif kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. 

Menurut Harold Koontz dan Cyril O’donnel adalah “Decision making 

the selection from among alternatives of a course af action – is at the core of 

planning. A plane cannot be said to exist unless a decision – a commitment of 

resources, direction or reputation has been made”. 

Artinya: Pengambilan keputusan adalah pemilihan diantara alternatif-

alternatif mengenai sesuatu cara bertindak – adalah inti dari perencanaan. 

Suatu rencana dapat dikatakan tidak ada, jika tidak ada keputusan – sumber-

sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat. 

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pengambilan keputusan adalah proses bagaimana menetapkan suatu 

keputusan yang terbaik, logis, rasional dan ideal berdasarkan fakta, data, dan 

informasi dari sejumlah alternatif untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah 

ditetapkan dengan resiko, efektif, dan efisien untuk dilaksanakan pada masa 

yang akan datang.
27

 

 

                                                             
26

 H. Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah (Jakarta:PT Bumi 

Aksara, 2006) h. 54 
27

 H. Malayu S.P Hasibuan Ibid  h. 55 



44 
 

2. Tahapan Proses Keputusan Membeli 

Seseorang apabila akan membeli suatu produk, tentunya bukan suatu 

hal yang kebetulan. Hal ini melalui suatu proses dan mempunyai beberapa 

tahapan. Antara tahapan satu dengan yang lain saling berkaitan. Sesuai 

dengan apa yang dinyatakan oleh Kotler bahwa proses keputusan membeli 

melalui lima tahapan yaitu: pengenalan masalah, pencarian informasi, 

evaluasi alternatif, keputusan membeli dan tahap akhir perilaku. 

Model tahapan proses membeli digunakan, apabila produk yang akan 

dibeli oleh konsumen adalah baru atau sesuatu barang yang memerlukan 

pertimbangan yang matang dan persiapan yang baik pula. Tetapi seperti 

barang keperluan sehari-hari seperti peralatan mandi, ini tidak perlu melewati 

lima tahapan dia atas bahkan apabila merek tersebut sudah menjadi barang 

kebiasaan.
28

  

a. Pengenalan Masalah 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah 

atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. 

Dengan rangsangan internal, salah satu dari kebutuhan seseorang normal-

rasa lapar, seks-naik ketingkat maksimum dan menjadi dorongan; atau 

kebutuhan bisa timbul akibat rangsangan eksternal. Seseorang mungkin 

mengagumi mobil baru tetangga atau melihat iklan televisi untuk liburan 

                                                             
28

 Daryanto dan Ismanto Setyobudi, Op.Cit h. 84-85 
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ke Hawai, yang memicu pemikiran tentang kemungkinan melakukan 

pembelian.
29

 

b. Pencarian Informasi 

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk 

mencari informasi yang lebih banyak. Kita dapat membaginya keadaan 

dua level rangsangan. Situasi pencarian informasi yang lebih ringan 

dinamakan pungutan perhatian. Pada level ini orang hanya sekedar lebih 

peka terhadap informasi produk. Pada level selanjutnya orang itu mungkin 

akan mulai aktif mencari informasi; mencari bahan bacaan, menelpon 

teman, dan mengunjungi toko untuk mempelajari produk tertentu. 

Yang menjadi perhatian utama pemasar adalah sumber-sumber 

informasi utama yang menjadi acuan konsumen dan pengaruh relatif, tiap 

sumber digolongkan ke dalam empat kelompok berikut ini: 

1. Sumber Pribadi. Keluarga, Teman, Tetangga, Kenalan. 

2. Sumber Komersial. Iklan, Wiraniaga, Penyalur, Kemasan, Pajangan di 

Toko. 

3. Sumber Publik. Media Masa, Organisasi Penentu Peringkat 

Konsumen. 

4. Sumber Pengalaman. Penanganan, Pengkajian, dan Pemakaian Poduk. 

                                                             
29

 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manejemen Pemasaran,(Jakarta: PT Indeks, Edisi 12), 2007, 

h. 117. 
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c. Evaluasi Alternatif 

Bagaimana konsumen mengolah informasi merek mereka yang 

bersaing dan membuat penilaian akhir? Tidak ada proses evaluasi tunggal 

sederhana yang digunakan oleh semua konsumen atau oleh satu konsumen 

dalam semua situasi pembelian. Terdapat beberapa proses evaluasi 

keputusan dan model-model terbaru yang memandang proses evaluasi 

konsumen membentuk penilaian atas produk dengan sangat sadar dan 

rasional.
30

  

Beberapa konsep dasar akan membantu kita memahami proses 

evaluasi konsumen. Pertama, konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. 

Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Ketiga, 

konsumen memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut 

dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang 

digunakan untuk memuaskan kebutuhan itu. 

d. Keputusan Pembelian 

Dalam tahap evaluasi konsumen membentuk prefensi atas merek-

merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga dapat 

membentuk niat untuk membeli produk yang paing disukai. Dalam 

melaksanakan maksud pembelian, konsumen bisa mengambil lima sub 

keputusan: merek, dealer, kuantitas, waktu dan metode pembayaran. 

                                                             
30

 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Ibid h. 184 
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Dalam pembelian produk sehari-hari keputusannya lebih kecil dan 

kebebasannya juga lebih kecil. 

e. Perilaku Pasca Pembelian 

Setelah melakukan pembelian, konsumen mungkin mengalami 

ketidaksesuaian karena memerhatikan fitur-fitur tertentu yang 

mengganggu atau mendengar hal-hal yang menyenangkan tentang merek 

lain dan akan selalu siaga terhadap informasi yang mendukung 

keputusannya. Komunikasi pemasaran harus memasok keyakinan dan 

evaluasi yang mengukuhkan pilihan konsumen dan membantu dia merasa 

nyaman dengan merek. 

3. Keputusan Pembelian dalam Islam 

Dalam Islam proses pengambilan keputusan diterangkan dalam 

beberapa ayat yang lebih bersifat umum, artinya bisa diterapkan dalam segala 

aktifitas. Selain itu konsep pengambilan keputusan dalam islam lebih 

ditekakan pada sifat adil dan berhati-hati dalam menerima informasi seperti 

yang dijelaskan dalam Al-Qur’an: 
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Artinya: 

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa 

suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan 

suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang 

menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu it (Q.S .Al-Hujurat:06). 

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa sebagai umat muslim hendaknya 

berhati-berhati dalam menerima suatu berita atau informasi. Ketika kita tidak 

mempunyai pengetahuan tentang hal tersebut maka sebaiknya periksa dan teliti 

terlebih dahulu. Ayat ini juga dapat disandarkan dengan sikap hati-hati umat islam 

dalam membuat keputusan untuk mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk. 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat tahapan-tahapan yang dilalui 

seseorang dalam pengambilan keputusan konsumen. Dimulai dari pengenalan 

kebutuhan, pencarian informasi, pemilihan alternatif, pengambilan keputusan, dan 

perilaku pasca pembelian.
31

 Pentingnya untuk memilih produk halal juga dijelaskan 

dalam surat al-Baqarah ayat 168, yakni: 

                          

              

    

 

 

                                                             
31 Z. Aini,  Analisis Faktor Dalam Pengambilan Keputusan Nasabah Memilih Produk 

Pembiayaan Perbankan Syari’ah, Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis, vol 1, Juni 2016 
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Artinya: 

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

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 

syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 

bagimu.(QS Al-Baqarah:168) 

C. Khiyar dalam Jual Beli 

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah 

akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya oleh 

sesuatu hal, khiyar dibagi menjadi tiga macam berikut ini 

1. Khiyar Majelis, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan 

melanjutkan jual beli atau akan membatalkannya. Selama keduanya masih 

ada dalam satu tempat (majelis), khiyar majelis boleh dilakukan dalam 

berbagai jual beli. Rasulullah SAW bersabda : 

قَا َأْو يَُكوُن امَْبْيُع ِخيَاًرا نَّ امُْمَتَباِيَعْْيِ ِِبمِْخَياِر ِِف بَْيِعهَِما َما مَْم يََتَفرَّ
ِ
ا

   

Artinya : 

“Sesungguhnya penjual dan pembeli memiliki khiyar dalam jual beli 

keduanya selama belum berpisah atau jual beli tersebut ada khiyar 

padanya” (HR Bukhari dan Muslim). 

Bila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka khiyar 

majelis tidak berlaku lagi, batal. 
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2. Khiyar Syarat, yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik 

oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata, “saya jual 

rumah ini dengan harga Rp 100.000.000,00 dengan syarat khiyar selama 

tiga hari”. 

Rasulullah SAW bersabda yang artinya: 

Kamu boleh khiyar pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari 

tiga malam (HR Baihaqi). 

3. Khiyar „aib, artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-

benda yang dibeli, seperti seseorang berkata; “Saya beli mobil itu seharga 

sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”, seperti yang 

diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a bahwa 

seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri di 

dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya 

kepada rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual.
32

 

D. Syarat-syarat Sah Ijab Kabul Jual Beli 

Syarat-syarat sah ijab kabul ialah sebagai berikut. 

1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual 

menyatakan ijab dan sebaliknya. 

2. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul. 

                                                             
32

 Prof. Dr.H. Hendi Suhendi, M.Si, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 

2014) h.83 
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3. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda 

tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama 

Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar 

kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama 

Islam.
33

 

E. Musik 

1. Pengertian Musik 

Musik adalah suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung 

irama, lagu, dan keharmonisan terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-

alat yang dapat menghasilkan irama.
34

 Walaupun musik adalah sejenis 

fenomena intuisi untuk menciptakan, memperbaiki dan 

mempersembahkannya adalah suatu bentuk seni. Mendengar musik adalah 

sejenis hiburan. Musik adalah sebuah fenomena yang sangat unik yang bisa 

dihasilkan beberapa alat musik. 

2. Sejarah Musik 

Musik dikenal sejak kehadiran manusia Homo Sapiens yakni sekitar 

180.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Sampai saat ini belum ada sumber 

yang jelas kapan manusia mulai mengenal musik. Dari penemuan arkeologi 

pada lokasi-lokasi seperti benua Afrika sekitar 180.000 hingga 100.000 tahun 

yang lalu telah ada perubahan evolusi pada otak manusia.  Dengan otak yang 

                                                             
33

 Prof. Dr.H. Hendi Suhendi, M.Si, Ibid, h. 71 
34

 Pengertian Musik, tersedia di: https://id.m.wikipedia.org (17 Mei 2017). 

https://id.m.wikipedia.org/
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lebih pintar dari hewan, manusia merancang pemburuan yang lebih terarah 

sehingga bisa memburu hewan yang lebih besar. Dengan kemampuan otak 

seperti ini manusia bisa berpikir lebih jauh hingga luar nalar dan 

menggunakan imajinasi dan spiritual. Bahasa untuk berkomunikasi telah 

terbentuk di antara manusia. Dari bahasa dan ucapan sederhana untuk tanda 

bahaya dan memberikan nama-nama hewan perlahan lahan beberapa 

kosakata mulai muncul untuk menamakan benda dan memberika panggilan 

untuk seseorang 

Dalam kehidupan yang berpindah pindah manusia purba mendapat 

inspirasi untuk mengambil tulang kaki kering hewan buruan yang menjadi 

makanannya dan kemudian meniupnya dan mengeluarkan bunyi. Ada juga 

yang mendapat inspirasi ketika memperhatikan alam dengan meniup rongga 

kayu atau bambu yang mengeluarkan bunyi. Manusia menyatakan perasaan 

takut dan gembira dengan meggunakan suara-suara. Bermain main dengan 

suara menciptakan lagu, hymne, atau syair nyanyian kecil yang diinspirasikan 

oleh kicauan burung. Kayu kayu dan batuan keras dipukul untuk 

mengeluarkan bunyi dan irama. Secara tidak sengaja manusia telah mengetuk 

batang pohon yang berongga di dalamnya dengan batang kayu yang 

mengeluarkan bunyi keras. Kulit binatang yang digunakan sebagai pakaian 

diletakan sebagai penutup sehingga terciptalah sebuah gendang.
35
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F. Alat Musik dalam Islam 

1. Hukum Alat Musik 

Lagu dan alat musik tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam, Syaikh 

Muhammad Nashiruddin al-Bani pernah berkata : “Tidak ada kebenaran yang 

bisa ditegakan dengan kebathilan”. Banyak dalil-dalil dari al-Qur’an dan 

hadits-hadits shahih serta penjelasan para ulama terkemuka yang 

membuktikan hal itu, berikut diantaranya:
36

 Allah SWT berfirman di dalam 

al-Qur’an: 

                          

                   

Artinya : 

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan Perkataan 

yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah 

tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. 

mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.” (QS. Luqman 

: 6).
37

 

Maksud perkataan         (perkataan yang tidak berguna dalam 
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 Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Bani, Siapa Bilang Musik Haram?, (Jakarta: Darul Haq, 
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 ayat ini adalah nyanyian). Inilah perkataan Salafus Shalih tentang ayat 

ini : 

1. Abdullah bin Abbas berkata,  “Ayat ini turun tentang nyanyian dan 

semacamnya. 

2. Abdullah bin Mas’ud berkata, “Itu adalah nyanyian demi Allah Yang 

tidak ada yang patut disembah kecuali Dia. 

3. Hasan al-Bashri berkata,  “Ayat ini turun dalam hal nyanyian dan alat 

musik. 

Adapun hadits yang melarang alat musik adalah, Rasulullah SAW 

bersabda : 

 

َتِحلُّوَن امِْحَر َوامَْحرِيَر َوامَْخْمَر   ِِت َأْقَواٌم يَس ْ  مََيُكونَنَّ ِمْن ُأمَّ

 َوامَْمَعاِزَف 

Artinya :                                                     

“Akan ada sebagian dari umatku yang akan menghalalkan zina, sutera,  

khamr dan alat musik”. (HR. Bukhari). Diriwayatkan secara mu‟allaq 

oleh al-Bukhari dalam shahihnya dengan bentuk ungkapan tegas dan 

menjadikannya sebagai hujjah dalam kitab al-asyribah  10/51: 5590 Fath 

al-Bari.
38
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Makna sabda beliau, “akan menghalalkan” dalam hadits di atas adalah 

sebagaimana yang dikatakan Syaikh Ali al-Qari, “Maknanya mereka akan 

menganggap halal perkara-perkara yang diharamkan ini dengan membawakan 

syubhat (kesamar-samaran) dan dalil-dalil yang lemah. 

Banyak riwayat dari para sahabat dan ulama yang melarang alat musik. 

Sedangkan mengikuti jalan mereka merupakan kewajiban, berikut diantara 

pendapat para sahabat Nabi dan para ulama tentang dilarangnya nyanyian dan 

alat musik : 

1. Abdullah bin Mas’ud berkata, “perkataan yang tidak berguna adalah 

nyanyian, demi Allah Yang tidak ada sesembahan kecuali Dia. 

2. Imam asy-Syafi’i berkata, “Nyanyian merupakan perkara melalaikan 

yang dibenci, menyerupai kebatilan. Barang siapa yang 

memperbanyaknya maka dia seorang yang jahil persaksiannya ditolak. 

3. Ibnul Qayyim berkata,  “Sisi penunjukan dalil keharaman alat musik 

bahwa al-ma‟azif  (alat musik) adalah alat-alat hiburan semuanya, tidak 

ada perselisihan diantara ahli bahasa di dalam hal ini. Seandainya hal itu 

halal niscaya Nabi tidak mencela mereka terhadap penghalalannya. 

4. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Sesungguhnya imam empat 

bersepakat tentang keharaman alat musik dan semacamnya. Seandainya  
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seseorang merusaknya, maka menurut mereka orang tersebut tidak 

diharuskan menggantinya. Bahkan menurut mereka haram memilikinya.
39

 

 

2. Alat Musik Yang Diperbolehkan 

Telah dijelaskan dalil-dalil yang melarang alat musik pada pembahasan 

sebelumnya. Bahwa hukum alat musik tidak diperbolehkan dalam islam 

tetapi ada alat musik yang dikecualikan yakni duff. Duff  adalah rebana tanpa 

lonceng/suara pada lingkarannya jika ada loncengnya namanya dalam bahasa 

arab adalah muzhir demikian disebutkan dalam Fathul Bari, yang boleh 

dimainkan hanya dalam dua keadaan: 

1. Nyanyian dengan diiringi duff , yang dimainkan oleh gadis-gadis kecil 

saat hari raya Idhul Fithri atau Idhul Adha termasuk hari-hari tasyrik 

tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. 

2. Nyanyian dengan diiringi duff, yang dimainkan oleh wanita di waktu 

walimah pernikahan. 

Kedua hal tersebut dengan syarat isi nyanyiannya tidak mengandung 

kemungkaran atau mengajak kepada kerusakan. Dan perlu diketahui bahwa 

menabuh duff  merupakan perbuatan wanita, bukan perbuatan laki-laki. Al-

Halimi berkata, “Dan menabuh duff  tidak halal kecuali bagi wanita, karena 
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memang hal itu pada asalnya perbuatan mereka. Sedangkan Rasulullah SAW 

telah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita.
40

 

Adapun dalil pengecualian diatas adalah sebagai berikut : 

1. Gadis-gadis kecil menyanyi dan menabuh duff saat hari raya. 

Rasulullah SAW bersabda :  

َِبِن  َ َدَخَل عَلَْْيَا َوِعْنَدَها َجاِريَتَاِن تَْْضِ ِ َصَّلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسَّلَّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ

نَّ »: ِبُد َّْْيِ   َاْنَ ََرُ َا َأبُو  َْكٍر   َ َاَل امنَِّ ُّ َصَّلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسَّلََّ 
ِ
َدْعهُنَّ  َا

ّ قَْوٍم ِعيًدا  ِمُكِ
 

Artinya :  

“Nabi SAW masuk ke rumah Aisyah. Di dalamnya ada dua anak 

perempuan memainkan duff, lalu Abu Bakar membentak mereka lalu 

Nabi SAW berkata: “Wahai Abu Bakar biarkanlah mereka karena 

sesungguhnya setiap kaum itu memiliki hari raya. 

Dalam riwayat lain Wahai Abu Bakar sesungguhnya tiap-tiap kaum 

memiliki hari raya dan ini hari raya kita . (HR. Bukhari no 952) 

 

2. Wanita menyanyi dan menabuh duff di waktu walimah pernikahan : 

ماِف   َف َف اُل  الُّد ُّد  َف  الَّص ْص ُل  ِف   الّن َف
  َفلْص ُل  مَف  َف ْص َف  اْص َف َف ُل  َف  اْص

Artinya:  

“Batas antara halal dan haram adalah duff dan suara di dalam pernikahan. 

HR. An-Nasai (6/ 127-128), at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, al-Hakim dan 
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lainnya; dari Muhammad bin Hathib. Dishahikan oleh al-Hakim dan disetujui 

adz-Dzahabi. 
41

 

 

 

 

3. Hikmah Dilarangnya Alat Musik 

a. Melalaikan dari Dzikir dan Ketaatan Kepada Allah 

Salafus Shalih berpendapat bahwa alat-alat musik itu akan melalaikan 

hamba dari dzikir dan taat kepada Allah SWT serta kewajban-

kewajiban agama. Hal itu mereka fahami dari kata        

(perkataan yang tidak berguna)  dalam Q.S Luqman : 6 yang bermaksud 

nyanyian. Inilah  

Pendapat  Ulama tentang ayat ini : 

1. Ikrimah ditanya oleh Syu’aib bin Yasar tentang       beliau 

menjawab, “itu adalah nyanyian” 

  

2. Al-Wahidi berkata, Kebanyakan ahli Tafsir berpendapat bahwa 

yang dimaksud        adalah nyayian, Dan masuk celaan ke 
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dalam hal ini, setiap orang yang memilih hiburan, nyanyian, suara 

yang merdu dan alat-alat musik daripada al-Qur’an walaupun 

lafaznya tersebut dengan isytira‟ (membeli atau menukar), namun 

sering digunakan dengan arti mengganti dan memilih. 

b. Nyanyain akan Menumbuhkan Kemunafikan. 

Inilah di antara perkataan ulama’ tentang hal ini : 

1. Abdullah bin Mas’ud berkata, “Nyanyian akan menumbuhkan 

kemunafikan di dalam hati”. 

2. As-Sya’bi berkata, “Sesungguhnya nyanyian akan 

menumbuhkan kemunafikan di dalam hati sebagaimna air 

menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya dzikir akan 

menumbuhkan keimanan di dalam hati sebagaimana air 

menumbuhkan tanaman. 

3. Ibnul Qayyim berkta, “Ketahuilah sesungguhnya nyanyian 

memiliki keistimewaan-keistimewaan yang memiliki pengaruh 

di dalam mewarnai hati dengan kemunafikan, dan tumbuhnya 

kemunafikan di dalam hati sebagaimana tumbuhnya tanaman 

karena air. Di antara keistimewaannya adalah : Nyanyian akan 

melalaikan hati dan menghalangi dari memahami dan merenungi 

al-Qur’an serta mengamalkan isinya. Karena sesungguhnya 
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nyanyian dan al-Qur’an tidak akan bersatu di dalam hati selama 

lamanya, karena keduanya saling bertentangan.
42
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BAB III 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

H. Sejarah Kecamatan Natar 

1. Sejarah Singkat Kecamatan Natar 

Kecamatan Natar mulai dibuka pada tahun 1803 oleh tiga bersaudara 

yaitu:  

1. Ratu Pengikhan Dulu Kuning 

2. Lanang Batin 

3. Tuan Raja Lama 

Ketiganya berasal dari salah satu keturunan Ratu Balau yang sebelumnya 

semasa Ratu Balau sedang jaya adalah berwilayah di Bukit Singgalang yang 

sekarang Bukit dekat Way Lunik antara Teluk Betung. Pada tahun 1801 

masuklah pemerintah jajahan Belanda ke daerah Lampung salah satunya 

menginginkan menguasai Keratuan Balau tapi semua keturunan dan ahli 

warisnya tidak ingin dijajah Belanda semasa itu terpaksa meninggalkan 

wilayah tersebut karena tidak mungkin mampu mengadakan perlawanan. 

Maka keturunan tersebut menetap di Kedamaian dan sebagian lagi di Natar. 

Adapun nama Natar diberi atas persetujuan tiga saudara tersebut. Karena 

semasa akan menetap telah mencari tanah kosong dan didapatilah tanah yang 

rata antara stasiun PJKA dan Way Rumbai sekarang, maka bahasa daerah 

disebut datar atau Natar. 
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Beberapa buay (marga) lain yang berjasa pada pembukaan Kecamatan 

Natar adalah sebagai berikut: 

1. Buay Kuning Balau 

2. Buay Kuning Balau Khulung Gedung 

3. Buay Kuning Khulung Bujung 

4. Buay Gunung Khulung Tanah Bih 

5. Buay Pemuka Pati 

Kelimanya menyimpulkan pantun Tanah Adat yaitu: “Dalom Bangsa 

Kemai Lain Sai Tali Nanggai Jemaja Bintang Lima Sepakai Jakni Pesai” Pada 

tahun 1917 Pemerintah Belanda membuat jalur Kereta Api dalam jalur 

wilayahnya membelah Kecmatan Natar maka pada tahun itu pula bergeserlah 

Desa Natar ke Desa yang sekarang. Pada ketentuan Desa Natar adalah Bandar 

Natar dan pada tahun1952 berubah menjadi distrik IV Natar. Pada tahun 1960 

berubah menjadi Kecamatan Natar. Untuk membangun Kantor Camat di 

bangun di Desa Merak Batin karena ada tanah bekas asing yaitu China. 

2. Administrasi Pemerintahan 

Kecamatan Natar terbentuk berdasarkan UU No.14 Tahun 1964, ibukota 

Kecamatan Natar adalah Merak Batin, secara administratif berdasarkan surat 

keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.1 Lampung tanggal 26 Februari 1986 

nomor: G/054/B-III/HK/1986 Kecamatan Natar diadakan pemekaran Desa, 
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dari 29 Desa menjadi 37 Desa dan sekarang Kecamatan Natar dimekarkan 

menjadi dua Kecamatan yaitu Natar dan Tegineneng. 

Untuk mewujudkan pelaksanaan Pemerintah berdasarkan surat 

keputusan MENDAGRI nomor: 82/83 tahun 1984 tentang susunan 

organisasi dan tatakerja wilayah Kecamatan maka dibuatlah susunan sebagai 

berikut: 

1. Camat selaku kepala wilayah Kecamatan 

2. Sekretariat wilayah Kecamatan 

3. Kepala urusan administrasi 

4. Kepala urusan pemerintahan 

5. Kepala urusan kemasyarakatan 

6. Kepala urusan pembangunan desa 

7. Mawil hansip 

8. Mantri polisi pamongpraja 

9. Kepala kantor perwakilan Kecamatan 

3. Letak Geografis Kecamatan Natar 

Kecamatan Natar merupakan salah satu bagian dari wilayah Kabupaten 

Lampung Selatan dengan membawahi 26 Desa memiliki luas wilayah 25.374 ha 

atau 253,74 km. Kecamatan Natar merupakan salah satu bagian dari wilayah 

Kabupaten Lampung Selatan yang terletak diantara Kabupaten Lampung Tengah 

dengan Kota Bandar Lampung. Pada tahun-tahun akhir ini Kecamatan Natar 
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sering disebut Kota Baru, ini bisa diartikan karena kemajuan dan 

perkembangannya yang begitu cepat batas-batas wilayah Kecamatan Natar: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Bandar Lampung 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jati Agung 

4. Keadaan Demografi Kecamatan Natar 

Penduduk di Kecamatan Natar berjumlah 170.992 jiwa terdiri dari laki-laki 

87.558 jiwa (51,21%) dan perempuan 83.434 jiwa (48,79%) dengan sex ratio 

sebesar 104,94 yang artinya setiap 100 perempuan terdapat laki-laki sebesar 105. 

Sebaran penduduk berdasarkan kelompok usia dapat dilihat di tabel 3.1  

Tabel 3.1 menunjukan bahwa penduduk Kecamatan Natar sebagian besar 

dalam usia yang produktif, jumlah penduduk umur produktif sebesar 111.724 

jiwa (65,34%) sedangkan selebihnya berada di usia yang tidak produktif yang 

berusia 0-14 tahun dan penduduk yang berusia lebih dari 65 tahun. Jumlah 

penduduk Kecamatan Natar yang berada pada umur yang tidak produktif sebesar 

59.268 jiwa (34,66%). 
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    Tabel 3.1 

Sebaran Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kecamatan Natar

     tahun 2011 

No. Umur (th) Jumlah (jiwa) Presentase 

1 0-14 51.482 30,11 

2 15-64 111.724 65,34 

3 65 + 7.789 4,55 

 Jumlah 170.992 100.00 

Sumber : Natar dalam angka 2012 

5. Topografis Kecamatan Natar 

Secara topografis wilayah Kecamatan Natar sebagian besar bentuk 

permukan tanah adalah dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut 

kurang dari 100m. 

6. Penduduk Kecamatan Natar 

Penduduk yang berdomisili di Kecamatan Natar, secara garis besar dapat 

digolongkan menjadi dua bagian yaitu penduduk asli Lampung dan penduduk 

pendatang. Sebagian kecil penduduk asli Lampung menyebar di hampir semua 

Desa akan tetapi dalam jumlah yang relatif kecil beberapa diantaranya terdapat di 

Desa Sumur, Ruguk, Karangsari, dan beberapa Desa lain. 

Sementara penduduk pendatang sebagai mayoritas sebagian besar dari 

pulau Jawa, Bali, Sulawesi, dan juga Provinsi lain di pulau Sumatera. 
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I. Deskripsi Responden Perilaku Konsumen dalam Keputusan Pembelian Alat 

Musik Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Natar 

Tabel 3.2 

Diskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase % 

1 Laki-laki 37 82,22 

2 Perempuan 8 17,78 

Total  45 100 

    Sumber: Data diolah 2017 

Berdasarkan hasil responden dari 45 orang konsumen alat musik di 

Kecamatan Natar didapati bahwa 37 orang berjenis kelamin laki-laki dan 8 orang 

berjenis kelamin perempuan dengan berbagai macam pekerjaan. 

Tabel 3.3 

Diskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Jumlah Persentase % 

1 Pemilik Toko Musik 3 6,67 

2 Musikus 20 44,44 

3 Mahasiswa 11 24,44 

4 Karyawan 5 11,11 

5 Penjahit 2 4,44 

6 Wiraswasta 4 8,90 

Total   45 100 

     Sumber: Data diolah 2017 

Berdasarkan dari diskripsi responden berdasarkan pekerjaan didapati bahwa 

3 orang pemilik toko alat musik, 20 orang mempunyai pekerjaan yang 

berhubungan dengan musik, 11 orang mahasiswa, 5 orang karyawan swasta, 2 

orang penjahit serta 4 orang sebagai wiraswasta. 
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Tabel 3.4 

Diskripsi Responden Berdasarkan Pendapatan 

No Pekerjaan Pendapatan dalam Satu Bulan 

1 Pemilik Toko Musik Rp. 4.000.000 - Rp. 6.000.000 

2 Musikus Rp. 2.000.000 - Rp. 3.000.000 

3 Mahasiswa Rp. 1.000.000 - Rp. 1.500.000 

4 Karyawan Rp.    800.000 - Rp. 1.200.000 

5 Penjahit Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000  

6 Wiraswasta Rp.    500.000 - Rp. 1.000.000  

Sumber: Data diolah 2017 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pendapatan responden 

terbanyak dalam satu bulan adalah yang berprofesi sebagai pemilik toko alat 

musik dan yang paling sedikit adalah yang berprofesi sebagai wiraswasta. 

Tabel 3.5 

Diskripsi Responden Berdasarkan Umur 

   No Umur (Th) Jumlah Persentase % 

    1.  20 - 25 24 53,33 

    2.  26 - 30 17 37,78 

    3. 31 - 40 4 8,89 

Total   45 100 

    Sumber: Data diolah 2017 

Berdasarkan hasil responden dari 45 orang konsumen alat musik di    

Kecamatan Natar dari responden yang berkenaan dengan umur, diperoleh bahwa 

umur responden  antara 20-25 tahun sebanyak 24 orang, umur 26-30 tahun 

sebanyak 18 dan umur 31-40 tahun sebanyak 3 orang. 
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J. Perilaku Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Alat Musik Perspektif 

Ekonomi Islam di Kecamatan Natar  

1. Perilaku Konsumen Alat Musik di Kecamatan Natar 

Data hasil penelitian diperoleh dari teknik wawancara. Wawancara 

dilakukan terhadap 45 orang responden yang dianggap representattif terhadap 

obyek masalah dalam penelitian. 

Data yang diperoleh dari wawancara berupa jawaban responden atas 

pertanyaan yang diajukan oleh penelitian melalui panduan wawancara yang 

dilakukan secara tatap muka langsung dengan responden, yang kemudian data 

jawaban tersebut disajikan dalam bentuk kutipan hasil wawancara. Kutipan 

hasil wawancara tersebut memaparkan jawaban responden yang beragam 

mengenai fakor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian alat musik 

guna menjawab rumusan masalah. Kutipan hasil wawancara dari responden 

penelitian tersebut secara rinci akan diuraikan dalam sub bab hasil penelitian 

berikut ini. 

Hasil penelitian berupa kutipan wawancara menjelaskan jawaban 

responden mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

alat musik oleh responden. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen dalam keputusan pembelian alat musik didasarkan pada teori yang 

dikemukan oleh Kotler, yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian antara lain 

faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. 
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a. Faktor Kebudayaan 

1) Faktor Budaya 

Kebudayaan berpindah dari setiap generasi manusia, setiap 

generasi selalu melanjutkan apa yang telah mereka pelajari dan apa 

yang mereka sendiri tambahkan dalam budaya tersebut. Kebudayaan 

juga sebagai jalan arah di dalam bertindak dan berpikir sesuai dengan 

pengalaman yang sudah dimilikinya. Kebudayaan merupakan penentu 

keinginan dan perilaku yang paling mendasar untuk mendapatkan 

nilai, persepsi, preferensi dan perilaku dari lembaga-lembaga penting 

lainnya. Dalam kaitannya dengan keputusan pembelian dapat 

diketahui bahwa budaya menjadi acuan seseorang untuk melakukan 

pembelian, sehingga budaya mempengaruhi dalam keputusan 

pembelian. Hal ini sesuai pernyataan Kotler bahwa faktor budaya 

mempengaruhi keputusan pembelian. Berikut adalah kutipan hasil 

wawancara mengenai pengaruh budaya dalam keputusan pembelian. 

Pernyataan dari saudara yang bernama Rudi dipaparkan sebagai 

berikut. 

“Ya, sangat berpengaruh karena lingkungan tempat tinggal saya 

banyak pelaku musik  dan komunitas musik, sehingga lama kelamaan 

membuat saya tertarik pada gitar dan pada akhirnya saya membeli 

gitar”. 

Pendapat yang sama pula dikemukan oleh saudara Rayhan yang 

dinyatakan sebagai berikut:  
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“Ya, kalau saya bilang budaya berpengaruh, misalnya saya tinggal di 

daerah sini yang banyak orang-orang yang suka dengan alat musik, 

maka dengan otomatis saya juga menyukai lalu dan membeli alat 

musik seperti gitar yang sering dimainkan dengan orang-orang sekitar 

sini”. 

Begitu pula dengan pernyataan seorang mahasiswa yang 

sekaligus musikus yang juga menjadi responden penelitan ini yaitu 

Bagus, dia mengatakan bahwa. 

Ya, sangat berpengaruh banget karena lingkungan tempat tinggal 

saya terdapat banyak seniman musik dan komunitas penyuka alat 

musik sehingga lama-lama membuat saya tertarik dengan alat musik 

dan membelinya”. 

Ardha menyatakan pendapat yang sebaliknya bahwa budaya 

tidak berpengaruh dalam keputusan pembelian seperti pernyataannya 

berikut ini. 

“Tidak, karena orang lain di lingkungan tempat tinggal saya tidak 

ada yang mengkoleksi atau memiliki alat musik, hanya mengarah ke 

lingkungan pergaulan sebatas ngobrol saja mengenai alat musik, tidak 

sampai pada keputusan membeli alat musik, karena saya bukan tipikal 

orang yang melakukan pembelian karena adanya pengaruh dari luar, 

tetapi karena saya suka”. 

Begitu pula dengan pernyataan Anton yang mendukung pendapat 

dari Ardha sebagai berikut. 

“Tidak berpengaruh, karena di lingkungan tempat tinggal saya, hanya 

saya sajalah suka membeli dan mengkoleksi alat musik, malahan ada 

tetangga ataupun orang lain yang datang ke rumah saya merasa 

terkejut dengan koleksi alat musik saya”. 
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Dari pernyataan hasil wawancara dari para responden tersebut 

dapat diketahui bahwa kebudayaan berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian pendapat ini didukung oleh pernyataan dari Kotler bahwa 

faktor budaya mempengaruhi keputusan pembelian artinya. Artinya 

bahwa konsumen memutuskan untuk membeli alat musik salah satu 

alasannya adalah karena faktor budaya. 

b. Faktor Sosial 

1) Faktor Teman  

Teman merupakan pemberi pengaruh langsung terhadap 

seseorang. Hal tesebut dikarenakan apabila seseorang sering 

berinteraksi dengan temannya secara tidak langsung segala masukan 

serta informasi yang berasal dari temannya cenderung dijadikan 

pertimbangan untuk mengambil keputusan pembelian. Hal ini sesuai 

dengan yang dinyatakan Kotler bahwa keluarga dan sahabat 

mempengaruhi perilaku seseorang dan menentukan dalam 

pengambilan keputusan dalam membeli. Faktor teman yang dianggap 

sebagai salah satu berpengaruh dalam keputusan pembelian seseorang 

dibuktikan dengan pernyataan saudara Afri sebagai berikut. 

“Ya, beberapa teman saya memang sering membujuk saya, yang pada 

akhirnya saya membeli alat musik juga, meskipun saya tidak terlalu 

suka dengan alat musik”. 
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Yusuf juga menyatakan hal yang sama seperti jawabannya 

tersebut berikut ini. 

“Ya, kebanyakan teman saya yang sudah terlebih dahulu mempunyai 

alat musik bahkan menjadi kolektor, sering mengajak saya untuk 

membeli alat musik, bahkan membujuk saya untuk ikut-ikutan membeli 

alat musik”. 

Begitu pula responden lainnya yaitu Wahyu yang mengatakan 

hal serupa dengan pernyataan bahwa teman dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian seperti jawabannya berikut ini. 

“Ya, beberapa teman saya memang sudah terlebih dahulu mempunyai 

alat musik seperti gitar, seruling, drum dan semacamnya, mereka 

sering merekomendasikan bahkan sampai mengajak dan membujuk 

saya untuk ikut-ikutan membeli alat musik, dan kebetulan saya juga 

suka dan memiliki hobi yang sama dengan teman saya itu, ya saya 

jadi tertarik untuk membelinya”. 

 

Sedangkan Arbi juga memberikan jawaban serupa seperti berikut 

ini. 

“Ya, sedikit saja atau saya lebih tepatnya dipengaruhi oleh rasa suka 

secara pribadi pada alat musik karena orang tua saya tadinya 

seorang musikus dan mempunyai banyak alat musik”. 

Semua jawaban responden tersebut menunjukan bahwa faktor 

teman dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Dengan demikian, 

hal ini sesuai dengan pendapat Kotler bahwa keluarga dan sahabat 

mempengaruhi perilaku seseorang dan menentukan dalam 
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pengambilan keputusan dalam membeli. Artinya semakin teman sering 

mengajak atau membujuk membeli alat musik, maka seseorang 

tersebut semakin besar keputusan pembeliannya. 

2) Faktor Orang Tua 

Orang tua termasuk ke dalam kelompok primer yang mampu 

mempengaruhi perilaku pembelian seseorang, orang tua merupakan 

salah satu kelompok acuan, yaitu merupakan sumber referensi serta 

sumber masukan yang dapat memberikan informasi penting dan 

berharga tentang atribut produk yang ingin dibeli. Hal ini seperti yang 

dikatakan Kotler dan Amstrong yang menyatakan bahwa keluarga 

seperti ayah, ibu, suami atau istri mempengaruhi dan menentukan 

keputusan pembelian seseorang. Orang tua merupakan keluarga yang 

dapat memberikan pengaruh terhadap tingkah laku seseorang, 

tentunya dalam hal keputusan pembelian barang atau jasa. Pernyataan 

ini sama dengan yang dikemukakan saudara Iwan seperti berikut ini. 

“Tidak, mereka (orang tua) tidak pernah membujuk atau 

mempengaruhi dalam hal saya membeli alat musik”. 

Kutipan jawaban dari saudara Hilman”. 

“Tidak, atau lebih tepatnya dipengaruhi oleh rasa suka secara 

pribadi pada alat musik. 

 

Kutipan jawaban dari saudara Deni 
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“Tidak, orang tua hanya sekedar memberi masukan alat musik yang 

harus saya beli dari merek, kualitas ataupun asal produknya dari 

mana”. 

Kutipan jawaban dari saudara Raffi 

“Tidak, atau lebih tepatnya lebih pada ras suka pribadi seperti hobis 

saya mengkonsumsi alat musik. 

 

Berdasarkan pernyataan dari para responden memperlihatkan 

bahwa orang tua tidak mempengaruhi seseorang dalam keputusan 

pembelian barang atau jasa. Orang tua hanya sekedar memberika 

masukan namun keputusan pembelian akhir diputuskan oleh individu 

sendiri. 

3) Faktor Status Sosial 

Peran terdiri dari aktivitas yang diharapkan dilakukan seseorang 

menurut orang-orang yang ada di sekitarnya. Setiap peran membawa 

status yang mencerminkan pengahargaan yang diberikan oleh 

masyarakat. Seseorang seringkali memilih produk yang menunjukan 

statusnya dalam masyarakat menurut Kotler. Hal tersebut berarti 

seseorang cenderung membeli produk sesuai dengan statusnya di 

masyarakat. Hal ini berarti status sosial atau jabatan seseorang di 

masyarakat cenderung mempengaruhi keputusan pembelian seseorang 

tersebut pada suatu produk. Jawaban responden mengenai pengaruh 

status sosial dalam keputusan pembelian dijelaskan sebagai berikut: 

  Kutipan jawaban dari saudara Azka  
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“Tidak, status sosial atau jabatan dalam masyarakat tidak 

mempengaruhi saya dalam hal keputusan pembelian alat musik”. 

Kutipan jawaban dari saudara Ikhsan 

“Tidak, saya tidak mempunyai status apapun di masyarakat tempat 

saya tinggal, saya hanya sekedar warga biasa. Saya membeli hanya 

sekedar kepuasan saya saja”. 

Kutipan jawaban dari saudara Hendri 

“Tidak begitu berpengaruh, status sosial atau jabatan dalam 

masyarakat tidak mempengaruhi saya, tetapi lebih kepada passion 

dalam hal keputusan membeli alat musik”. 

Berdasarkan pernyataan dari para responden dapat diketahui bahwa 

status sosial seseorang dalam masyarakat tidak mempengaruhi 

seseorang atau individu dalam keputusan pembelian barang atau jasa. 

c. Faktor Pribadi 

Merupakan faktor dari dalam dan melekat pada diri individu yang 

dapat mempengaruhi perilaku keputusan pembelian, meliputi: 

1) Faktor Usia 

Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kedewasaan 

seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Dari segi 

kepercayaan masyarakat dewasa lebih dipercaya dari orang yang 

belum dewasa. Apabila dikaitkan dengan keputusan pembelian, maka 

seseorang yang umurnya lebih tua mempunyai lebih banyak aspek 

yang dipertimbangkan dan lebih hati-hati sebelum memutuskan 
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membeli suatu barang, dibandingkan dengan seseorang yang lebih 

muda usianya yang cenderung membeli suatu barang berdasarkan ego-

nya saja dan satu aspek saja, misalnya hanya berdasarkan harga 

barangnya yang relatif murah. Hal ini menunjukan bahwa usia dapat 

dikatakan mempengaruhi keputusan pembelian. Berikut hasil 

wawancara dengan saudara Yadi yang merupakan seorang penjual alat 

musik  mengenai pengaruh usia dalam keputusan pembelian seseorang. 

“Tidak, menurut saya umur tidak berpengaruh sama sekali dalam 

keputusan pembelian seseorang”. 

Di sisi lain, usia juga tidak mempengaruhi keputusan pembelian 

seperti yang dikatakan saudara Robi. 

“Usia tidak begitu mempengaruhi, tetapi kebutuhan rumah tangga, 

maksudnya ketika saya membutuhkan uang untuk menafkahi keluarga 

justru akan saya jual alat musik yang saya punya”. 

Pernyataan dari dua responden tersebut didukung oleh 

pernyataan dari responden lain yaitu Ahsan yang berpendapat 

demikian. 

“Tidak, meskipun saya sejak SMP sudah tahu tentang memainkan alat 

musik namun alasan membeli alat musik bukan dipengaruhi oleh usia 

dan usia menurut saya tidak ada kaitannya dengan keputusan membeli 

produk (dalam hal ini alat musik)”. 

Sedangkan pendapat dari Dhira selaku mahasiswi dan juga 

seorang yang suka dengan alat musik juga mendukung pernyataan 
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sebelumnya bahwa usia tidak mempengaruhi keputusan pembelian 

seseorang seperti tercantum berikut ini. 

“Usia sama sekali tidak ada pengaruhnya dalam keputusan saya 

membeli alat musik, mau tua, mau muda menurut saya tidak ada 

pengaruhnya, kalau saya lebih cenderung rasa suka pada alat musik”. 

Berdasarkan wawancara dari responden-responden tersebut maka 

dapat diketahui bahwa usia tidak mempengaruhi keputusan pembelian. 

Artinya bahwa semakin tua usia seseorang tidak berpengaruh kepada 

keputusan pembelian yang semakin tinggi pada suatu barang atau jasa. 

Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dinyatakan Kotler yaitu umur 

dan tahap daur hidup mempengaruhi keputusan pembelian. 

2) Faktor Pendidikan 

Pendidikan seseorang mempengaruhi cara pandangnya terhadap 

diri dan lingkungannya, sehingga akan berbeda sikap orang yang 

berpendidikan rendah dengan kaitannya dengan keputusan pembelian. 

Tingkat pendidikan turut pula menentukan mudah tidaknya seseorang 

menyerap dan memahami pengetahuan yang mereka peroleh, pada 

umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin baik 

pula pengetahuannya. Hal ini dapat dikatakan bahwa seseorang yang 

berpendidikan cenderung lebih banyak mengetahui ciri-ciri barang 

yang berkualitas dan layak untuk dibeli daripada seseorang yang tidak 

berpendidikan, sehingga dalam melakukan keputusan pembelian 
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sangat hati-hati dan penuh pertimbangan. Hal ini berarti pendidikan 

cenderung berpengaruh dalam keputusan pembelian. 

Pengaruh pendidikan dalam keputusan pembelian diuraikan 

dalam hasil wawancara dengan saudari Wanda berikut ini. 

“Tidak latar belakang pendidikan itu tidak mempengaruhi sama 

sekali”. 

 

Pernyataan senada juga dikemukakan oleh responden bernama 

Edho seorang karyawan swasta seperti beriku ini. 

“Tidak berpengaruh, malahan tidak ada kaitannya sama sekali antara 

tingkat pendidikan, baik itu dari tingkat pendidikan yang terendah 

sampai ke jenjang perguruan tinggi tetap tidak berpengaruh dengan 

keputusan saya membeli alat musik”. 

 

Hal ini juga sesuai dengan jawaban Dwi yang menjadi salah satu 

responden penelitian ini berpendapat sebagai berikut. 

“Kemauan atau keinginan saya untuk membeli alat musik tidak 

dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, karena menurut saya 

tidak ada kaitannya sama sekali antara latar belakang pendidikan 

dengan keputusan pembelian”. 

 

Pernyataan yang hampir sama juga dikemukakan oleh saudara 

Gandhi seperti yang tertera berikut ini. 

“Tidak berpengaruh sama sekali, mau setinggi apapun tingkat 

pendidikan seseorang, menurut saya tetap tidak mempunyai pengaruh 

terhadap keputusan pembelian”. 

 

Berdasarkan jawaban dari semua responden di atas, maka dapat 

diketahui bahwa latar belakang pendidikan tidak mempengaruhi 

keputusan pembelian barang atau jasa seseorang. Hal ini berarti 
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semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka tetap tidak 

terpengaruh dalam keputusan membeli barang atau jasa. Dengan kata 

lain, seseorang tidak mempertimbangkan latar belakang pendidikannya 

saat memutuskan untuk membeli barang atau jasa. 

3) Faktor Pekerjaan 

Seseorang yang bekerja, pengetahuannya akan lebih luas dari 

pada seseorang yang tidak bekerja, karena dengan bekerja seseorang 

akan banyak mempunyai informasi dan pengalaman. Artinya bahwa 

orang yang bekerja lebih banyak memiliki informasi tentang 

karakteristik barang yang akan dibelinya, atau bahkan barang yang 

akan dibeli disesuaikan dengan pekerjaannya. Hal ini memperlihatkan 

bahwa pekerjaan mempengaruhi keputusan pembelian seseorang 

terhadap barang. 

Jawaban responden tentang pengaruh pekerjaan terhadap 

keputusan pembelian diutarakan oleh saudara Gading yaitu: 

“Ya, berpengaruh saya suka memainkan alat musik karena tempat 

saya bekerja juga di studio musik”. 

Reza sebagai salah satu responden penelitian ini juga 

menyatakan pendapat yang relatif sama dengan Gading, yaitu 

pekerjaan mempengaruhi keputusan pembelian seperti yang diuraikan 

berikut ini. 

“Ya, menurut saya hanya orang dengan profesi atau mempunyai 

pekerjaan tertentu saja yang membeli alat musik berdasarkan 

pekerjaannya, misalnya seseorang yang bekerja atau berprofesi yang 
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terkait dengan seni musik lainnya cenderung membeli barang dengan 

salah satu alasan yang didasarkan pada pekerjaannya.”. 

 

Pekerjaan memang kadangkala dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan oleh orang-orang tertentu untuk memutuskan membeli 

suatu barang atau jasa. Hal ini sesuai dengan pendapat saudara Arafat 

yang berpendapat sebagai berikut. 

“Ya, berpengaruh sih, misalnya saja orang-orang yang 

berprofesi seniman musik seperti, penyanyi, group band, musisi tentu 

saja mereka terpengaruhi pekerjaannya dalam keputusan pembelian 

alat musik. 

 

Berbeda dengan para responden sebelumnya saudara Rama 

kurang sependapat dengan menyatakan bahwa pekerjaan tidak 

mempengaruhi dalam keputusan pembelian, seperti berikut ini. 

“Tidak, lebih pada adanya peluang, saya membeli alat musik ketika 

nantinya memberikan keuntungan yang besar ketika dijual kembali”. 

 

Berbeda denga saudara Rama, pendapat yang diungkapkan oleh 

Intan adalah sebaliknya yaitu pekerjaan berpegaruh pada keputusan 

pembelian seperti hasil wawancara berikut ini. 

“Ya meskipun sedikit saja pengaruhnya, tetapi lebih disebabkan oleh 

suka dan hobi saya saja”. 

 

  Jawaban dari seluruh responden di atas memperlihatkan bahwa 

pekerjaan merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian seseorang atau konsumen. Artinya jika semakin 

khusus atau spesifik pekerjaan seseorang, maka seseorang tersebut 

semakin membeli barang atau jasa sesuai dengan pekerjaannya itu. 
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Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Kotler bahwa pekerjaan 

merupakan salah satu dimensi faktor pribadi yang mempengaruhi 

tingkah laku konsumen dalam melakukan pembelian. 

d. Faktor Psikologis 

Faktor psikologis merupakan faktor yang berkaitan dengan kondisi 

kejiwaan individu yang berpengaruh terhadap perilaku keputusan 

pembelian, yaitu: 

1) Faktor Hobi 

Hobi merupakan aspek psikografis yang merupakan bagian dari 

gaya hidup seseorang. Hobi merupakan perilaku seseorang yang 

didasari oleh rasa suka terhadap sesuatu yang cenderung berulang-

ulang dilakukan. Hobi melukiskan kecintaan seseorang terhadap suatu 

barang. Hobi merupakan perilaku seseorang yang selalu sama 

dilakukan berulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 

kaitannya dengan perilaku pembelian, maka hobi dapat 

mempengaruhi perilaku seseorang dalam membeli suatu barang. 

Pernyataan ini didukung oleh Kotler yang mengemukakan bahwa 

gaya hidup yang diwujudkan dalam bentuk hobi dapat mempengaruhi 

perilaku pembelian seseorang. 

Hasil wawancara dengan responden mengenai pengaruh hobi 

terhadap keputusan pembelian seperti yang dinyatakan saudari Gege, 

sebagai berikut. 
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“Ya, tentu saja, karena salah satu yang mendorong saya untuk 

membeli alat musik karena dipengaruhi oleh hobi saya 

mendengarkan band-band dalam maupun luar negeri”. 

Ungkapan yang senada juga diungkapkan dengan saudara 

Robi yang berpendapat seperti ini. 

“Ya, berkat rasa suka saya yang besar pada dunia musik, serta hobi 

saya bernyanyi membuat saya menjadi tertarik untuk membeli alat 

musik”. 

Demikian juga dengan saudara Mariun yang menyatakan 

bahwa hobi berpengaruh dalam keputusan pembelian sesuai hasil 

wawancara berikut ini. 

“Ya, sedikit berpengaruh, lebih hobi pada musiknya, tidak selalu 

harus hobi untuk membeli alat musik kalau memang ada alat musik 

yang belum saya punya, saya sering mencarinya”. 

Berbagai ungkapan atau jawaban responden yang tertera di 

atas, dapat diketahui bahwa hobi memang mempengaruhi seseorang 

dalam melakukan keputusan pembelian. Hal ini sesuai dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh Kotler bahwa gaya hidup yang 

diwujudkan dalam bentuk hobi dapat mempengaruhi perilaku 

pembelian seseorang. Artinya bahwa semakin hobi seseorang pada 

alat musik, maka semakin besar pula keputusan untuk membeli alat 

musik.  
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2) Faktor Sifat atau Kepribadian  

Kepribadian setiap orang jelas mempengaruhi tingkah laku 

membelinya. Kepribadian mengacu pada karakteristik psikologi unik 

yang menyebabkan respons yang relatif konsisten dan bertahan lama 

terhadap lingkungan dirinya sendiri. Kepribadian biasanya diuraikan 

dalam arti sifat-sifat seperti rasa percaya diri, dominasi, kemudahan 

bergaul, otonomi dan lain-lain. Kepribadian dapat bermanfaat untuk 

menganalisis tingkah laku konsumen untuk memilih dan membeli  

produk atau merek tertentu. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa 

kepribadian mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

Jawaban mengenai pengaruh sifat atau kepribadian terhadap 

keputusan pembelian seperti yang dikatakan oleh saudari Dwi sebagai 

berikut. 

“Kepribadian sama sekali tidak mempengaruhi keputusan saya dalam 

membeli  alat musik”. 

Dhira juga mendukung pernyataan dari saudari Dwi di atas, 

dengan menyatakan jawaban sebagai berikut. 

“Tidak dipengaruhi oleh sifat atau kepribadian, namun saya membeli 

lebih didasarkan pada kesukaan saya pada alat musik”. 

Dua pernyataan dari responden di atas diperkuat oleh responden 

penelitian berikutnya yaitu Ardha yang menyatakan bahwa 



84 
 

kepribadian tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian seperti 

jawabannya berikut ini. 

“Tidak dipengaruhi oleh sifat atau kepribadian, namun saya membeli 

berdasarkan ketersediaan di toko dengan berbagai modelnya, jika di 

toko tidak ada yang membuat saya tertarik saya tidak jadi membelinya 

dan, mencari ke toko lainnya”. 

 

Berbeda dengan Ardha, saudara Ruli mengemukakan pendapat 

yang berbeda, yaitu. 

“Sedikit banyak ada pengaruhnya, mungkin kalau orang yang berpikir 

bahwa musik itu tidak berperan untuk diri dan kepribadiannya, maka 

tidak membeli alat musik tapi sebaliknya jika musik itu merupakan 

bagian ciri dari kepribadian seseorang maka otomatis akan membeli 

alat musik. 

Berdasarkan jawaban dari responden tersebut, maka dapat 

diketahui bahwa sifat atau kepribadian tidak berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. Artinya sifat atau kepribadian seperti apapun 

yang dimiliki oleh seseorang tidak membuat orang memutuskan 

membeli barang atau jasa tertentu. 

2. Keputusan Pembelian Alat Musik di Kecamatan Natar 

Seseorang apabila akan membeli suatu produk, tentunya bukan 

sesuatu hal yang kebetulan. Hal ini melalaui suatu proses dan 

mempunyai beberapa tahapan. Antara tahapan satu dan tahapan lain 
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saling berkaitan, sesuai dengan yang dinyatakan Kotler bahwa proses 

keputusan membeli melalui lima tahapan yaitu: 

a. Pengenalan Masalah 

Pengenalan masalah merupakan tahap pertama proses 

pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen mengenali 

suatu masalah atau kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat 

dicetuskan oleh rangsangan internal dan eksternal. 

1) Rangsangan Internal  

Rangsangan internal seperti kebutuhannya akan alat musik 

seperti yang dikemukakan saudara Anton bahwa Ia membeli alat 

musik disebabkan karena mempunyai grup band seperti berikut ini. 

“Ya, tentu saja kebutuhan akan alat musik mendorong saya untuk 

membeli alat musik disebabkan saya bekerja pada dunia yang 

tidak lepas dari alat musik”. 

Pernyataan Anton juga didukung oleh saudara Iwan bahwa 

kebutuhan menjadi salah satu faktor keputusan pembelian, seperti 

yang dinyatakan berikut ini. 

“Ya, memang menjadi salah satu kebutuhan alat musik itu, karena 

disitu lah pengahasilan saya bahkan pekerjaan tetap menurut 

saya itu”. 

2) Rangsangan eksternal 

Rangsangan eksternal seperti melihat orang lain, iklan di 

media masa, juga di TV berpengaruh pada keputusan pembelian 
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alat musik seseorang, hal ini sama dengan yang diungkapkan oleh 

saudara Edho berikut ini. 

“Ya, iklan-iklan tersebut mampu mendorong saya untuk membeli 

alat musik, tadinya saya tidak tertarik dengan iklan-iklan tersebut 

tapi karena terlalu sering ditayangkan dan terlihat cukup menarik, 

akhirnya saya penasaran dan membeli alat musik”. 

 Saudara Reza juga berpendapat demikian seperti 

pemaparannya berikut ini. 

“Iklan memang menjadi daya tarik sendiri bagi saya, kebetulan saya 

sangat suka dengan grup band sehingga ingin memiliki alat musik 

juga. 

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa faktor 

internal dan faktor eksternal berpengaruh pada keputusan pembelian 

seseorang seperti yang dinyatakan Kotler bahwa rangsangan internal 

dan rangsangan eksternal berpengaruh pada keputusan pembelian 

seseorang. 

b. Pencarian Informasi 

Pencarian informasi merupakan tahapan proses pengambilan 

keputusan pembeli dimana konsumen telah tertarik untuk mencari 

lebih banyak informasi. Konsumen yang terangsang kebutuhannya 

akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Kotler 

menggolongkan sumber informasi konsumen ke dalam empat 

kelompok. 
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1) Sumber Pribadi 

Sumber pribadi yang berasal dari keluarga, teman, tetangga, 

dan kenalan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

seperti yang dinyatakan oleh saudara Wahyu berikut ini. 

“Tentu, saya biasanya melibatkan dan bertanya terlebih dahulu 

pada orang-orang terdekat saya ketika mencari suatu produk, tak 

terkecuali juga alat musik karena menurut saya sumber ini adalah 

yang paling dapat dipercaya dibanding sumber lainnya yang hanya 

sebatas iklan di media masa, ataupun iklan-iklan di sosial media 

karena kita belum mengetahui barangya. 

2) Sumber Komersial 

Sumber komersial yang berasal dari, iklan, pajangan, penyalur 

kemasan dan lain-lain, mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen seperti yang dijelaskan saudara Robi berikut ini. 

“Ya, iklan-iklan maupun pajangan juga mempengaruhi keputusan 

pembelian alat musik saya walaupun pengaruhnya tidak terlalu 

besar tetapi terkadang iklan-iklan semacam itu menjadi 

pertimbangan untuk membeli alat musik. 

3) Sumber Publik  

Sumber Publik berasal dari media massa, menurut saudara 

Syaefi  mempengaruhi keputusannya dalam membeli alat musik 

seperti pemaparannya berikut ini. 

“Ya, di era yang sangat modern ini kita sangat mudah sekali 

mencari barang yang kita inginkan di media massa ataupun saya 

biasanya mencari produk alat musik di mesin pencarian google 

terlebih dahulu sebelum membeli”. 
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4) Sumber Pengalaman 

Sumber pengalaman yang berasal dari pengkajian produk dan 

pemakaian produk, saudara Kindi menerangkan bahwa pengalaman 

pemakaian produk juga mempengaruhi keputusannya membeli alat 

musik seperti yang dinyatakannya berikut ini. 

“Tentu saja, karena saya sudah terbiasa memakai alat musik 

bermerek Yamaha dan saya merasa puas, maka suatu ketika jika saya 

ingin membeli alat musik maka saya akan mencari merek Yamaha 

lagi”. 

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sumber-

sumber pencarian informasi seperti, sumber pribadi, sumber 

komersial, sumber publik dan sumber pengalaman berpengaruh pada 

pengambilan keputusan konsumen dan sesuai dengan yang dinyatakan 

oleh Kotler. 

c. Evaluasi Alternatif 

Menurut Kotler konsep dasar yang membantu menjelaskan 

proses evaluasi konsumen. Pertama, konsumen berusaha memenuhi 

kebutuhan. Kedua konsumen mencari manfaat tertentu. Ketiga 

konsumen memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan 

atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan 

manfaat untuk memuaskan kebutuhan. Menurut saudara Anton bahwa 
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evaluasi alternatif berpengaruh pada keputusan pembeliannya seperti 

yang dijelaskan berikut ini. 

“Ya, Saya bekerja di dunia musik sehingga sangat membutuhkan alat 

musik dan saya merasa ketika saya membeli alat musik kebutuhan 

saya juga telah terpenuhi”. 

Tidak jauh berbeda dari penjelasan Anton, saudara Iwan 

berpendapat bahwa evaluasi alternatif mempengaruhi perilaku 

konsumen seperti yang dinyatkannya berikut ini. 

“Tentu saja, saya mendapat manfaat dari membeli alat musik karena 

saya dapat mencari uang menggunakan alat musik”. 

Dari hasil jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa 

evaluasi alternatif mempengaruhi keputusan pembelian seseorang 

karena mereka merasa kebutuhannya terpenuhi dan mendapatkan 

manfaat dari membeli alat musik. 

d. Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler ada dua faktor di antara niat pembelian dan 

keputusan pembelian, pertama motivasi atau sikap orang lain yang 

memberikan pengaruh, kedua situasi yang tidak terantisipasi. Saudara 

Ikhsan berpendapat tentang keputusan pembelian sebagai berikut. 

“Ya, karena saya mengambil keputusan sudah dipikirkan dengan 

matang sehingga ketika ingin membeli suatu produk dipengaruhi oleh 

motivasi saya sendiri”. 
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Sedangkan saudara menurut saudara Rudi dia sering 

mempertimbangkan masukan dari seseorang untuk mengambil 

keputusan pembelian, seperti yang dijelaskannya sebagai berikut. 

“Saya biasanya mempertimbangkan pendapat orang lain dalam 

mengambil keputusan terutama orang yang sudah mengetahui tentang 

alat musik”. 

Dari hasil wawancara dari responden  di atas dapat diketahui 

bahwa keputusan pembelian alat musik telah sesuai dengan yang 

dinyatakan Kotler yang menyatakan bahwa keputusan pembelian 

dipengaruhi oleh motivasi pribadi ataupun pengaruh dari orang lain. 

e. Perilaku Pasca Pembelian 

Perilaku pasca pembelian merupakan tahap dalam prose 

pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen mengambil 

tidakan lebih lanjut setelah membeli berdasarkan kepuasan atau 

ketidak puasan yang mereka rasakan. Menurut saudari Intan bahwa 

ketika ia mengetahui ada produk yang lebih bagus dibanding yang 

dibelinya maka ia akan sedikit terganggu, seperti yang dipaparkannya 

berikut ini. 

“Ya, saya merasa menyesal ketika mengetahui ada produk yang lebih 

baik ketimbang yang saya beli padahal harganya tidak jauh berbeda” 

Pernyataan dari saudari Intan Juga didukung oleh pernyataan 

saudari Zhazen berikut ini. 
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“Ya, sedikit terganggu jika saya mengetahui ada kualitas produk 

ataupun fitur-fitur yang lebih baik dibanding produk yang telah saya 

beli” 

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut diketahui bahwa 

konsumen akan merasa terganggu dengan adanya barang yang lebih 

baik dibanding yang telah dibelinya seperti kualitas yang lebih baik, 

ataupun fitur-fitur yang lebih canggih. Hal ini sesuai dengan apa 

yang dijelaskan Kotler bahwa perilaku pasca pembelian bahwa 

konsumen akan mengalami level kepuasan atau ketidak puasan 

tertentu. 

3. Perilaku Konsumen Alat Musik di Kecamatan Natar Perspektif 

Ekonomi Islam 

Salafus Shalih berpendapat bahwa alat-alat musik itu akan 

melalaikan hamba dari dzikir dan taat kepada Allah SWT serta 

kewajiban-kewajiban agama kecuali alat musik yang dimainkan ketika 

waktu dan situasi tertentu. 

a. Melalaikan dari kewajiban-kewajiban agama 

Seperti yang ditelah disampaikan oleh Salafus shalih bahwa 

alat musik dan nyanyian akan melalaikan dari dzikir, Imam Syafi’i 

pernah berkata, Nyanyian merupakan perkara melalaikan yang 

dibenci menyerupai kebatilan. Barang siapa yang memperbanyaknya 
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maka dia seorang yang jahil. Hal ini diperkuat dengan pernyataan 

saudara Iwan sebagai berikut. 

“Ya, saya memang  lebih sering memainkan alat musim dibanding 

membaca al-Qur‟an. Dalam seminggu saja saya  bisa 3 sampai 4 

kali bermain alat musik di studio musik bersama teman-teman saya 

namun membaca al-Qur‟an hanya ketika ada acara tertentu saja 

seperti yasinan, pengajian dan semacamnya”. 

b. Melalaikan dari Dzikir 

Selain melalaikan dari kewajiban beragama, nyanyain juga 

melalaikan dari dzikir kepada Allah SWT seperti yang pernah dikatakan 

Ibnu Qayyim, ketahuilah sesungguhnya nyanyian memiliki 

keistimewaan-keistimewaan yang memiliki pengaruh di dalam hati 

dengan kemunafikan. Nyanyian akan melalaikan hati dan menghalangi 

dari memahami dan mentadaburi al-Qur’an serta mengamalkan isinya. 

Karena sesungguhnya nyanyian dan al-Qur’an tidak akan bersatu di 

dalam hati selama-lamanya karena keduanya saling bertentangan. 

Pernyataan dari ulama Ibnu Qayyim juga diperkuat dengan saudara 

Bagus yang berpendapat seperti berikut ini.  

“Ya, ketika ada waktu kosong seperti sore atau malam hari saya lebih 

menyukai bermain gitar ketimbang berdzikir, karena biasanya itu 

dilakukan sambil mengisi kekosongan dan menurut saya termasuk 

hiburan”. 

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh saudara Robi sebagai 

berikut. 
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“Ya, biasanya kalau sedang tidak ada kerjaan saya suka bernyanyi dan 

memainkan alat musik untuk menghilangkan kebosanan saja, kalau 

berdzikir saya biasanya hanya pada waktu-waktu tertentu saja”. 

c. Alat musik yang dibolehkan  

Dalam Islam  ada alat musik yang dikecualikan yakni duff. Duff  

adalah rebana tanpa lonceng/suara pada lingkarannya jika ada loncengnya 

namanya dalam bahasa Arab adalah muzhir demikian disebutkan dalam 

Fathul Bari. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Arief 

bahwa rata-rata mereka tidak mengetahui tentang alat musik yang 

dibolehkan seperti pernyataannya berikut ini. 

“Tidak, saya tidak mempunyai duff bahkan saya belum mengetahui apa 

itu duff, saya hanya mengetahui alat-alat musik yang umum saja seperti 

gitar, drum, seruling, piano dan semacamnya”. 

Saudara Deni juga mengungkapkan jawaban yang hampi sama 

seperti berikut ini. 

“Tidak mengetahui, saya baru mendengarnya kali ini tentang duff saya 

hanya mengetahui alat musik yang sudah familiar saja”. 

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa konsumen 

alat musik di Kecamatan Natar telah lalai seperti teori yang dikemukan 

oleh Imam as-Syafi’i dan Ibnu Qayyim yang menjadikan alat musik itu 

dilarang di dalam Islam. Sedangkan mereka juga tidak mengetahui dan 

mempunyai duff  yang merupakan alat musik yang dibolehkan di dalam 

Islam. 
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Dari hasil wawancara tersebut penulis menemukan  bahwa 

perilaku konsumen alat musik di Kecamatan Natar tidak sepenuhnya 

terpengaruh oleh teori yang dikemukakan oleh Philip Kotler  seperti:  

1. Faktor Kebudayaan 

2. Faktor Sosial 

3. Faktor Pribadi 

4. Faktor Psikologis 

Sedangkan keputusan pembelian alat musik di Kecamatan Natar telah 

sesuai dengan teori yang dijelaskan Kotler berikut ini. 

1. Pengenalan Masalah 

2. Pencarian Informasi 

3. Evaluasi Alternatif 

4. Keputusan Membeli 

5. Perilaku Pasca Pembelian 

 Dan Perilaku konsumen alat musik di Kecamatan Natar masih belum 

sesuai dengan perilaku konsumen muslim dan  belum memerhatikan hal-hal 

seperti; 

1. Tauhid 

2. Adil 

3. Kehendak Beabas 
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4. Amanah 

5. Halal 

6. Sederhana 
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BAB III 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

K. Sejarah Kecamatan Natar 

7. Sejarah Singkat Kecamatan Natar 

Kecamatan Natar mulai dibuka pada tahun 1803 oleh tiga bersaudara 

yaitu:  

4. Ratu Pengikhan Dulu Kuning 

5. Lanang Batin 

6. Tuan Raja Lama 

Ketiganya berasal dari salah satu keturunan Ratu Balau yang sebelumnya 

semasa Ratu Balau sedang jaya adalah berwilayah di Bukit Singgalang yang 

sekarang Bukit dekat Way Lunik antara Teluk Betung. Pada tahun 1801 

masuklah pemerintah jajahan Belanda ke daerah Lampung salah satunya 

menginginkan menguasai Keratuan Balau tapi semua keturunan dan ahli 

warisnya tidak ingin dijajah Belanda semasa itu terpaksa meninggalkan 

wilayah tersebut karena tidak mungkin mampu mengadakan perlawanan. 

Maka keturunan tersebut menetap di Kedamaian dan sebagian lagi di Natar. 

Adapun nama Natar diberi atas persetujuan tiga saudara tersebut. Karena 

semasa akan menetap telah mencari tanah kosong dan didapatilah tanah yang 

rata antara stasiun PJKA dan Way Rumbai sekarang, maka bahasa daerah 

disebut datar atau Natar. 
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Beberapa buay (marga) lain yang berjasa pada pembukaan Kecamatan 

Natar adalah sebagai berikut: 

6. Buay Kuning Balau 

7. Buay Kuning Balau Khulung Gedung 

8. Buay Kuning Khulung Bujung 

9. Buay Gunung Khulung Tanah Bih 

10. Buay Pemuka Pati 

Kelimanya menyimpulkan pantun Tanah Adat yaitu: “Dalom Bangsa 

Kemai Lain Sai Tali Nanggai Jemaja Bintang Lima Sepakai Jakni Pesai” Pada 

tahun 1917 Pemerintah Belanda membuat jalur Kereta Api dalam jalur 

wilayahnya membelah Kecmatan Natar maka pada tahun itu pula bergeserlah 

Desa Natar ke Desa yang sekarang. Pada ketentuan Desa Natar adalah Bandar 

Natar dan pada tahun1952 berubah menjadi distrik IV Natar. Pada tahun 1960 

berubah menjadi Kecamatan Natar. Untuk membangun Kantor Camat di 

bangun di Desa Merak Batin karena ada tanah bekas asing yaitu China. 

8. Administrasi Pemerintahan 

Kecamatan Natar terbentuk berdasarkan UU No.14 Tahun 1964, ibukota 

Kecamatan Natar adalah Merak Batin, secara administratif berdasarkan surat 

keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.1 Lampung tanggal 26 Februari 1986 

nomor: G/054/B-III/HK/1986 Kecamatan Natar diadakan pemekaran Desa, 
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dari 29 Desa menjadi 37 Desa dan sekarang Kecamatan Natar dimekarkan 

menjadi dua Kecamatan yaitu Natar dan Tegineneng. 

Untuk mewujudkan pelaksanaan Pemerintah berdasarkan surat 

keputusan MENDAGRI nomor: 82/83 tahun 1984 tentang susunan 

organisasi dan tatakerja wilayah Kecamatan maka dibuatlah susunan sebagai 

berikut: 

10. Camat selaku kepala wilayah Kecamatan 

11. Sekretariat wilayah Kecamatan 

12. Kepala urusan administrasi 

13. Kepala urusan pemerintahan 

14. Kepala urusan kemasyarakatan 

15. Kepala urusan pembangunan desa 

16. Mawil hansip 

17. Mantri polisi pamongpraja 

18. Kepala kantor perwakilan Kecamatan 

9. Letak Geografis Kecamatan Natar 

Kecamatan Natar merupakan salah satu bagian dari wilayah Kabupaten 

Lampung Selatan dengan membawahi 26 Desa memiliki luas wilayah 25.374 ha 

atau 253,74 km. Kecamatan Natar merupakan salah satu bagian dari wilayah 

Kabupaten Lampung Selatan yang terletak diantara Kabupaten Lampung Tengah 

dengan Kota Bandar Lampung. Pada tahun-tahun akhir ini Kecamatan Natar 
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sering disebut Kota Baru, ini bisa diartikan karena kemajuan dan 

perkembangannya yang begitu cepat batas-batas wilayah Kecamatan Natar: 

5. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran 

6. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Bandar Lampung 

7. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran 

8. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jati Agung 

10. Keadaan Demografi Kecamatan Natar 

Penduduk di Kecamatan Natar berjumlah 170.992 jiwa terdiri dari laki-laki 

87.558 jiwa (51,21%) dan perempuan 83.434 jiwa (48,79%) dengan sex ratio 

sebesar 104,94 yang artinya setiap 100 perempuan terdapat laki-laki sebesar 105. 

Sebaran penduduk berdasarkan kelompok usia dapat dilihat di tabel 3.1  

Tabel 3.1 menunjukan bahwa penduduk Kecamatan Natar sebagian besar 

dalam usia yang produktif, jumlah penduduk umur produktif sebesar 111.724 

jiwa (65,34%) sedangkan selebihnya berada di usia yang tidak produktif yang 

berusia 0-14 tahun dan penduduk yang berusia lebih dari 65 tahun. Jumlah 

penduduk Kecamatan Natar yang berada pada umur yang tidak produktif sebesar 

59.268 jiwa (34,66%). 
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    Tabel 3.1 

Sebaran Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kecamatan Natar

     tahun 2011 

No. Umur (th) Jumlah (jiwa) Presentase 

1 0-14 51.482 30,11 

2 15-64 111.724 65,34 

3 65 + 7.789 4,55 

 Jumlah 170.992 100.00 

Sumber : Natar dalam angka 2012 

11. Topografis Kecamatan Natar 

Secara topografis wilayah Kecamatan Natar sebagian besar bentuk 

permukan tanah adalah dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut 

kurang dari 100m. 

12. Penduduk Kecamatan Natar 

Penduduk yang berdomisili di Kecamatan Natar, secara garis besar dapat 

digolongkan menjadi dua bagian yaitu penduduk asli Lampung dan penduduk 

pendatang. Sebagian kecil penduduk asli Lampung menyebar di hampir semua 

Desa akan tetapi dalam jumlah yang relatif kecil beberapa diantaranya terdapat di 

Desa Sumur, Ruguk, Karangsari, dan beberapa Desa lain. 

Sementara penduduk pendatang sebagai mayoritas sebagian besar dari 

pulau Jawa, Bali, Sulawesi, dan juga Provinsi lain di pulau Sumatera. 
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L. Deskripsi Responden Perilaku Konsumen dalam Keputusan Pembelian Alat 

Musik Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Natar 

Tabel 3.2 

Diskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase % 

1 Laki-laki 37 82,22 

2 Perempuan 8 17,78 

Total  45 100 

    Sumber: Data diolah 2017 

Berdasarkan hasil responden dari 45 orang konsumen alat musik di 

Kecamatan Natar didapati bahwa 37 orang berjenis kelamin laki-laki dan 8 orang 

berjenis kelamin perempuan dengan berbagai macam pekerjaan. 

Tabel 3.3 

Diskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Jumlah Persentase % 

1 Pemilik Toko Musik 3 6,67 

2 Musikus 20 44,44 

3 Mahasiswa 11 24,44 

4 Karyawan 5 11,11 

5 Penjahit 2 4,44 

6 Wiraswasta 4 8,90 

Total   45 100 

     Sumber: Data diolah 2017 

Berdasarkan dari diskripsi responden berdasarkan pekerjaan didapati bahwa 

3 orang pemilik toko alat musik, 20 orang mempunyai pekerjaan yang 

berhubungan dengan musik, 11 orang mahasiswa, 5 orang karyawan swasta, 2 

orang penjahit serta 4 orang sebagai wiraswasta. 
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Tabel 3.4 

Diskripsi Responden Berdasarkan Pendapatan 

No Pekerjaan Pendapatan dalam Satu Bulan 

1 Pemilik Toko Musik Rp. 4.000.000 - Rp. 6.000.000 

2 Musikus Rp. 2.000.000 - Rp. 3.000.000 

3 Mahasiswa Rp. 1.000.000 - Rp. 1.500.000 

4 Karyawan Rp.    800.000 - Rp. 1.200.000 

5 Penjahit Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000  

6 Wiraswasta Rp.    500.000 - Rp. 1.000.000  

Sumber: Data diolah 2017 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pendapatan responden 

terbanyak dalam satu bulan adalah yang berprofesi sebagai pemilik toko alat 

musik dan yang paling sedikit adalah yang berprofesi sebagai wiraswasta. 

Tabel 3.5 

Diskripsi Responden Berdasarkan Umur 

   No Umur (Th) Jumlah Persentase % 

    1.  20 - 25 24 53,33 

    2.  26 - 30 17 37,78 

    3. 31 - 40 4 8,89 

Total   45 100 

    Sumber: Data diolah 2017 

Berdasarkan hasil responden dari 45 orang konsumen alat musik di    

Kecamatan Natar dari responden yang berkenaan dengan umur, diperoleh bahwa 

umur responden  antara 20-25 tahun sebanyak 24 orang, umur 26-30 tahun 

sebanyak 18 dan umur 31-40 tahun sebanyak 3 orang. 
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M. Perilaku Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Alat Musik Perspektif 

Ekonomi Islam di Kecamatan Natar  

4. Perilaku Konsumen Alat Musik di Kecamatan Natar 

Data hasil penelitian diperoleh dari teknik wawancara. Wawancara 

dilakukan terhadap 45 orang responden yang dianggap representattif terhadap 

obyek masalah dalam penelitian. 

Data yang diperoleh dari wawancara berupa jawaban responden atas 

pertanyaan yang diajukan oleh penelitian melalui panduan wawancara yang 

dilakukan secara tatap muka langsung dengan responden, yang kemudian data 

jawaban tersebut disajikan dalam bentuk kutipan hasil wawancara. Kutipan 

hasil wawancara tersebut memaparkan jawaban responden yang beragam 

mengenai fakor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian alat musik 

guna menjawab rumusan masalah. Kutipan hasil wawancara dari responden 

penelitian tersebut secara rinci akan diuraikan dalam sub bab hasil penelitian 

berikut ini. 

Hasil penelitian berupa kutipan wawancara menjelaskan jawaban 

responden mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

alat musik oleh responden. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen dalam keputusan pembelian alat musik didasarkan pada teori yang 

dikemukan oleh Kotler, yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian antara lain 

faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. 
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e. Faktor Kebudayaan 

2) Faktor Budaya 

Kebudayaan berpindah dari setiap generasi manusia, setiap 

generasi selalu melanjutkan apa yang telah mereka pelajari dan apa 

yang mereka sendiri tambahkan dalam budaya tersebut. Kebudayaan 

juga sebagai jalan arah di dalam bertindak dan berpikir sesuai dengan 

pengalaman yang sudah dimilikinya. Kebudayaan merupakan penentu 

keinginan dan perilaku yang paling mendasar untuk mendapatkan 

nilai, persepsi, preferensi dan perilaku dari lembaga-lembaga penting 

lainnya. Dalam kaitannya dengan keputusan pembelian dapat 

diketahui bahwa budaya menjadi acuan seseorang untuk melakukan 

pembelian, sehingga budaya mempengaruhi dalam keputusan 

pembelian. Hal ini sesuai pernyataan Kotler bahwa faktor budaya 

mempengaruhi keputusan pembelian. Berikut adalah kutipan hasil 

wawancara mengenai pengaruh budaya dalam keputusan pembelian. 

Pernyataan dari saudara yang bernama Rudi dipaparkan sebagai 

berikut. 

“Ya, sangat berpengaruh karena lingkungan tempat tinggal saya 

banyak pelaku musik  dan komunitas musik, sehingga lama kelamaan 

membuat saya tertarik pada gitar dan pada akhirnya saya membeli 

gitar”. 

Pendapat yang sama pula dikemukan oleh saudara Rayhan yang 

dinyatakan sebagai berikut:  
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“Ya, kalau saya bilang budaya berpengaruh, misalnya saya tinggal di 

daerah sini yang banyak orang-orang yang suka dengan alat musik, 

maka dengan otomatis saya juga menyukai lalu dan membeli alat 

musik seperti gitar yang sering dimainkan dengan orang-orang sekitar 

sini”. 

Begitu pula dengan pernyataan seorang mahasiswa yang 

sekaligus musikus yang juga menjadi responden penelitan ini yaitu 

Bagus, dia mengatakan bahwa. 

Ya, sangat berpengaruh banget karena lingkungan tempat tinggal 

saya terdapat banyak seniman musik dan komunitas penyuka alat 

musik sehingga lama-lama membuat saya tertarik dengan alat musik 

dan membelinya”. 

Ardha menyatakan pendapat yang sebaliknya bahwa budaya 

tidak berpengaruh dalam keputusan pembelian seperti pernyataannya 

berikut ini. 

“Tidak, karena orang lain di lingkungan tempat tinggal saya tidak 

ada yang mengkoleksi atau memiliki alat musik, hanya mengarah ke 

lingkungan pergaulan sebatas ngobrol saja mengenai alat musik, tidak 

sampai pada keputusan membeli alat musik, karena saya bukan tipikal 

orang yang melakukan pembelian karena adanya pengaruh dari luar, 

tetapi karena saya suka”. 

Begitu pula dengan pernyataan Anton yang mendukung pendapat 

dari Ardha sebagai berikut. 

“Tidak berpengaruh, karena di lingkungan tempat tinggal saya, hanya 

saya sajalah suka membeli dan mengkoleksi alat musik, malahan ada 

tetangga ataupun orang lain yang datang ke rumah saya merasa 

terkejut dengan koleksi alat musik saya”. 
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Dari pernyataan hasil wawancara dari para responden tersebut 

dapat diketahui bahwa kebudayaan berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian pendapat ini didukung oleh pernyataan dari Kotler bahwa 

faktor budaya mempengaruhi keputusan pembelian artinya. Artinya 

bahwa konsumen memutuskan untuk membeli alat musik salah satu 

alasannya adalah karena faktor budaya. 

f. Faktor Sosial 

4) Faktor Teman  

Teman merupakan pemberi pengaruh langsung terhadap 

seseorang. Hal tesebut dikarenakan apabila seseorang sering 

berinteraksi dengan temannya secara tidak langsung segala masukan 

serta informasi yang berasal dari temannya cenderung dijadikan 

pertimbangan untuk mengambil keputusan pembelian. Hal ini sesuai 

dengan yang dinyatakan Kotler bahwa keluarga dan sahabat 

mempengaruhi perilaku seseorang dan menentukan dalam 

pengambilan keputusan dalam membeli. Faktor teman yang dianggap 

sebagai salah satu berpengaruh dalam keputusan pembelian seseorang 

dibuktikan dengan pernyataan saudara Afri sebagai berikut. 

“Ya, beberapa teman saya memang sering membujuk saya, yang pada 

akhirnya saya membeli alat musik juga, meskipun saya tidak terlalu 

suka dengan alat musik”. 
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Yusuf juga menyatakan hal yang sama seperti jawabannya 

tersebut berikut ini. 

“Ya, kebanyakan teman saya yang sudah terlebih dahulu mempunyai 

alat musik bahkan menjadi kolektor, sering mengajak saya untuk 

membeli alat musik, bahkan membujuk saya untuk ikut-ikutan membeli 

alat musik”. 

Begitu pula responden lainnya yaitu Wahyu yang mengatakan 

hal serupa dengan pernyataan bahwa teman dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian seperti jawabannya berikut ini. 

“Ya, beberapa teman saya memang sudah terlebih dahulu mempunyai 

alat musik seperti gitar, seruling, drum dan semacamnya, mereka 

sering merekomendasikan bahkan sampai mengajak dan membujuk 

saya untuk ikut-ikutan membeli alat musik, dan kebetulan saya juga 

suka dan memiliki hobi yang sama dengan teman saya itu, ya saya 

jadi tertarik untuk membelinya”. 

 

Sedangkan Arbi juga memberikan jawaban serupa seperti berikut 

ini. 

“Ya, sedikit saja atau saya lebih tepatnya dipengaruhi oleh rasa suka 

secara pribadi pada alat musik karena orang tua saya tadinya 

seorang musikus dan mempunyai banyak alat musik”. 

Semua jawaban responden tersebut menunjukan bahwa faktor 

teman dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Dengan demikian, 

hal ini sesuai dengan pendapat Kotler bahwa keluarga dan sahabat 

mempengaruhi perilaku seseorang dan menentukan dalam 
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pengambilan keputusan dalam membeli. Artinya semakin teman sering 

mengajak atau membujuk membeli alat musik, maka seseorang 

tersebut semakin besar keputusan pembeliannya. 

5) Faktor Orang Tua 

Orang tua termasuk ke dalam kelompok primer yang mampu 

mempengaruhi perilaku pembelian seseorang, orang tua merupakan 

salah satu kelompok acuan, yaitu merupakan sumber referensi serta 

sumber masukan yang dapat memberikan informasi penting dan 

berharga tentang atribut produk yang ingin dibeli. Hal ini seperti yang 

dikatakan Kotler dan Amstrong yang menyatakan bahwa keluarga 

seperti ayah, ibu, suami atau istri mempengaruhi dan menentukan 

keputusan pembelian seseorang. Orang tua merupakan keluarga yang 

dapat memberikan pengaruh terhadap tingkah laku seseorang, 

tentunya dalam hal keputusan pembelian barang atau jasa. Pernyataan 

ini sama dengan yang dikemukakan saudara Iwan seperti berikut ini. 

“Tidak, mereka (orang tua) tidak pernah membujuk atau 

mempengaruhi dalam hal saya membeli alat musik”. 

Kutipan jawaban dari saudara Hilman”. 

“Tidak, atau lebih tepatnya dipengaruhi oleh rasa suka secara 

pribadi pada alat musik. 

 

Kutipan jawaban dari saudara Deni 
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“Tidak, orang tua hanya sekedar memberi masukan alat musik yang 

harus saya beli dari merek, kualitas ataupun asal produknya dari 

mana”. 

Kutipan jawaban dari saudara Raffi 

“Tidak, atau lebih tepatnya lebih pada ras suka pribadi seperti hobis 

saya mengkonsumsi alat musik. 

 

Berdasarkan pernyataan dari para responden memperlihatkan 

bahwa orang tua tidak mempengaruhi seseorang dalam keputusan 

pembelian barang atau jasa. Orang tua hanya sekedar memberika 

masukan namun keputusan pembelian akhir diputuskan oleh individu 

sendiri. 

6) Faktor Status Sosial 

Peran terdiri dari aktivitas yang diharapkan dilakukan seseorang 

menurut orang-orang yang ada di sekitarnya. Setiap peran membawa 

status yang mencerminkan pengahargaan yang diberikan oleh 

masyarakat. Seseorang seringkali memilih produk yang menunjukan 

statusnya dalam masyarakat menurut Kotler. Hal tersebut berarti 

seseorang cenderung membeli produk sesuai dengan statusnya di 

masyarakat. Hal ini berarti status sosial atau jabatan seseorang di 

masyarakat cenderung mempengaruhi keputusan pembelian seseorang 

tersebut pada suatu produk. Jawaban responden mengenai pengaruh 

status sosial dalam keputusan pembelian dijelaskan sebagai berikut: 

  Kutipan jawaban dari saudara Azka  
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“Tidak, status sosial atau jabatan dalam masyarakat tidak 

mempengaruhi saya dalam hal keputusan pembelian alat musik”. 

Kutipan jawaban dari saudara Ikhsan 

“Tidak, saya tidak mempunyai status apapun di masyarakat tempat 

saya tinggal, saya hanya sekedar warga biasa. Saya membeli hanya 

sekedar kepuasan saya saja”. 

Kutipan jawaban dari saudara Hendri 

“Tidak begitu berpengaruh, status sosial atau jabatan dalam 

masyarakat tidak mempengaruhi saya, tetapi lebih kepada passion 

dalam hal keputusan membeli alat musik”. 

Berdasarkan pernyataan dari para responden dapat diketahui bahwa 

status sosial seseorang dalam masyarakat tidak mempengaruhi 

seseorang atau individu dalam keputusan pembelian barang atau jasa. 

g. Faktor Pribadi 

Merupakan faktor dari dalam dan melekat pada diri individu yang 

dapat mempengaruhi perilaku keputusan pembelian, meliputi: 

4) Faktor Usia 

Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kedewasaan 

seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Dari segi 

kepercayaan masyarakat dewasa lebih dipercaya dari orang yang 

belum dewasa. Apabila dikaitkan dengan keputusan pembelian, maka 

seseorang yang umurnya lebih tua mempunyai lebih banyak aspek 

yang dipertimbangkan dan lebih hati-hati sebelum memutuskan 
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membeli suatu barang, dibandingkan dengan seseorang yang lebih 

muda usianya yang cenderung membeli suatu barang berdasarkan ego-

nya saja dan satu aspek saja, misalnya hanya berdasarkan harga 

barangnya yang relatif murah. Hal ini menunjukan bahwa usia dapat 

dikatakan mempengaruhi keputusan pembelian. Berikut hasil 

wawancara dengan saudara Yadi yang merupakan seorang penjual alat 

musik  mengenai pengaruh usia dalam keputusan pembelian seseorang. 

“Tidak, menurut saya umur tidak berpengaruh sama sekali dalam 

keputusan pembelian seseorang”. 

Di sisi lain, usia juga tidak mempengaruhi keputusan pembelian 

seperti yang dikatakan saudara Robi. 

“Usia tidak begitu mempengaruhi, tetapi kebutuhan rumah tangga, 

maksudnya ketika saya membutuhkan uang untuk menafkahi keluarga 

justru akan saya jual alat musik yang saya punya”. 

Pernyataan dari dua responden tersebut didukung oleh 

pernyataan dari responden lain yaitu Ahsan yang berpendapat 

demikian. 

“Tidak, meskipun saya sejak SMP sudah tahu tentang memainkan alat 

musik namun alasan membeli alat musik bukan dipengaruhi oleh usia 

dan usia menurut saya tidak ada kaitannya dengan keputusan membeli 

produk (dalam hal ini alat musik)”. 

Sedangkan pendapat dari Dhira selaku mahasiswi dan juga 

seorang yang suka dengan alat musik juga mendukung pernyataan 
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sebelumnya bahwa usia tidak mempengaruhi keputusan pembelian 

seseorang seperti tercantum berikut ini. 

“Usia sama sekali tidak ada pengaruhnya dalam keputusan saya 

membeli alat musik, mau tua, mau muda menurut saya tidak ada 

pengaruhnya, kalau saya lebih cenderung rasa suka pada alat musik”. 

Berdasarkan wawancara dari responden-responden tersebut maka 

dapat diketahui bahwa usia tidak mempengaruhi keputusan pembelian. 

Artinya bahwa semakin tua usia seseorang tidak berpengaruh kepada 

keputusan pembelian yang semakin tinggi pada suatu barang atau jasa. 

Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dinyatakan Kotler yaitu umur 

dan tahap daur hidup mempengaruhi keputusan pembelian. 

5) Faktor Pendidikan 

Pendidikan seseorang mempengaruhi cara pandangnya terhadap 

diri dan lingkungannya, sehingga akan berbeda sikap orang yang 

berpendidikan rendah dengan kaitannya dengan keputusan pembelian. 

Tingkat pendidikan turut pula menentukan mudah tidaknya seseorang 

menyerap dan memahami pengetahuan yang mereka peroleh, pada 

umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin baik 

pula pengetahuannya. Hal ini dapat dikatakan bahwa seseorang yang 

berpendidikan cenderung lebih banyak mengetahui ciri-ciri barang 

yang berkualitas dan layak untuk dibeli daripada seseorang yang tidak 

berpendidikan, sehingga dalam melakukan keputusan pembelian 
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sangat hati-hati dan penuh pertimbangan. Hal ini berarti pendidikan 

cenderung berpengaruh dalam keputusan pembelian. 

Pengaruh pendidikan dalam keputusan pembelian diuraikan 

dalam hasil wawancara dengan saudari Wanda berikut ini. 

“Tidak latar belakang pendidikan itu tidak mempengaruhi sama 

sekali”. 

 

Pernyataan senada juga dikemukakan oleh responden bernama 

Edho seorang karyawan swasta seperti beriku ini. 

“Tidak berpengaruh, malahan tidak ada kaitannya sama sekali antara 

tingkat pendidikan, baik itu dari tingkat pendidikan yang terendah 

sampai ke jenjang perguruan tinggi tetap tidak berpengaruh dengan 

keputusan saya membeli alat musik”. 

 

Hal ini juga sesuai dengan jawaban Dwi yang menjadi salah satu 

responden penelitian ini berpendapat sebagai berikut. 

“Kemauan atau keinginan saya untuk membeli alat musik tidak 

dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, karena menurut saya 

tidak ada kaitannya sama sekali antara latar belakang pendidikan 

dengan keputusan pembelian”. 

 

Pernyataan yang hampir sama juga dikemukakan oleh saudara 

Gandhi seperti yang tertera berikut ini. 

“Tidak berpengaruh sama sekali, mau setinggi apapun tingkat 

pendidikan seseorang, menurut saya tetap tidak mempunyai pengaruh 

terhadap keputusan pembelian”. 

 

Berdasarkan jawaban dari semua responden di atas, maka dapat 

diketahui bahwa latar belakang pendidikan tidak mempengaruhi 

keputusan pembelian barang atau jasa seseorang. Hal ini berarti 
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semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka tetap tidak 

terpengaruh dalam keputusan membeli barang atau jasa. Dengan kata 

lain, seseorang tidak mempertimbangkan latar belakang pendidikannya 

saat memutuskan untuk membeli barang atau jasa. 

6) Faktor Pekerjaan 

Seseorang yang bekerja, pengetahuannya akan lebih luas dari 

pada seseorang yang tidak bekerja, karena dengan bekerja seseorang 

akan banyak mempunyai informasi dan pengalaman. Artinya bahwa 

orang yang bekerja lebih banyak memiliki informasi tentang 

karakteristik barang yang akan dibelinya, atau bahkan barang yang 

akan dibeli disesuaikan dengan pekerjaannya. Hal ini memperlihatkan 

bahwa pekerjaan mempengaruhi keputusan pembelian seseorang 

terhadap barang. 

Jawaban responden tentang pengaruh pekerjaan terhadap 

keputusan pembelian diutarakan oleh saudara Gading yaitu: 

“Ya, berpengaruh saya suka memainkan alat musik karena tempat 

saya bekerja juga di studio musik”. 

Reza sebagai salah satu responden penelitian ini juga 

menyatakan pendapat yang relatif sama dengan Gading, yaitu 

pekerjaan mempengaruhi keputusan pembelian seperti yang diuraikan 

berikut ini. 

“Ya, menurut saya hanya orang dengan profesi atau mempunyai 

pekerjaan tertentu saja yang membeli alat musik berdasarkan 

pekerjaannya, misalnya seseorang yang bekerja atau berprofesi yang 
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terkait dengan seni musik lainnya cenderung membeli barang dengan 

salah satu alasan yang didasarkan pada pekerjaannya.”. 

 

Pekerjaan memang kadangkala dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan oleh orang-orang tertentu untuk memutuskan membeli 

suatu barang atau jasa. Hal ini sesuai dengan pendapat saudara Arafat 

yang berpendapat sebagai berikut. 

“Ya, berpengaruh sih, misalnya saja orang-orang yang 

berprofesi seniman musik seperti, penyanyi, group band, musisi tentu 

saja mereka terpengaruhi pekerjaannya dalam keputusan pembelian 

alat musik. 

 

Berbeda dengan para responden sebelumnya saudara Rama 

kurang sependapat dengan menyatakan bahwa pekerjaan tidak 

mempengaruhi dalam keputusan pembelian, seperti berikut ini. 

“Tidak, lebih pada adanya peluang, saya membeli alat musik ketika 

nantinya memberikan keuntungan yang besar ketika dijual kembali”. 

 

Berbeda denga saudara Rama, pendapat yang diungkapkan oleh 

Intan adalah sebaliknya yaitu pekerjaan berpegaruh pada keputusan 

pembelian seperti hasil wawancara berikut ini. 

“Ya meskipun sedikit saja pengaruhnya, tetapi lebih disebabkan oleh 

suka dan hobi saya saja”. 

 

  Jawaban dari seluruh responden di atas memperlihatkan bahwa 

pekerjaan merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian seseorang atau konsumen. Artinya jika semakin 

khusus atau spesifik pekerjaan seseorang, maka seseorang tersebut 

semakin membeli barang atau jasa sesuai dengan pekerjaannya itu. 
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Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Kotler bahwa pekerjaan 

merupakan salah satu dimensi faktor pribadi yang mempengaruhi 

tingkah laku konsumen dalam melakukan pembelian. 

h. Faktor Psikologis 

Faktor psikologis merupakan faktor yang berkaitan dengan kondisi 

kejiwaan individu yang berpengaruh terhadap perilaku keputusan 

pembelian, yaitu: 

3) Faktor Hobi 

Hobi merupakan aspek psikografis yang merupakan bagian dari 

gaya hidup seseorang. Hobi merupakan perilaku seseorang yang 

didasari oleh rasa suka terhadap sesuatu yang cenderung berulang-

ulang dilakukan. Hobi melukiskan kecintaan seseorang terhadap suatu 

barang. Hobi merupakan perilaku seseorang yang selalu sama 

dilakukan berulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 

kaitannya dengan perilaku pembelian, maka hobi dapat 

mempengaruhi perilaku seseorang dalam membeli suatu barang. 

Pernyataan ini didukung oleh Kotler yang mengemukakan bahwa 

gaya hidup yang diwujudkan dalam bentuk hobi dapat mempengaruhi 

perilaku pembelian seseorang. 

Hasil wawancara dengan responden mengenai pengaruh hobi 

terhadap keputusan pembelian seperti yang dinyatakan saudari Gege, 

sebagai berikut. 
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“Ya, tentu saja, karena salah satu yang mendorong saya untuk 

membeli alat musik karena dipengaruhi oleh hobi saya 

mendengarkan band-band dalam maupun luar negeri”. 

Ungkapan yang senada juga diungkapkan dengan saudara 

Robi yang berpendapat seperti ini. 

“Ya, berkat rasa suka saya yang besar pada dunia musik, serta hobi 

saya bernyanyi membuat saya menjadi tertarik untuk membeli alat 

musik”. 

Demikian juga dengan saudara Mariun yang menyatakan 

bahwa hobi berpengaruh dalam keputusan pembelian sesuai hasil 

wawancara berikut ini. 

“Ya, sedikit berpengaruh, lebih hobi pada musiknya, tidak selalu 

harus hobi untuk membeli alat musik kalau memang ada alat musik 

yang belum saya punya, saya sering mencarinya”. 

Berbagai ungkapan atau jawaban responden yang tertera di 

atas, dapat diketahui bahwa hobi memang mempengaruhi seseorang 

dalam melakukan keputusan pembelian. Hal ini sesuai dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh Kotler bahwa gaya hidup yang 

diwujudkan dalam bentuk hobi dapat mempengaruhi perilaku 

pembelian seseorang. Artinya bahwa semakin hobi seseorang pada 

alat musik, maka semakin besar pula keputusan untuk membeli alat 

musik.  

 



118 
 

4) Faktor Sifat atau Kepribadian  

Kepribadian setiap orang jelas mempengaruhi tingkah laku 

membelinya. Kepribadian mengacu pada karakteristik psikologi unik 

yang menyebabkan respons yang relatif konsisten dan bertahan lama 

terhadap lingkungan dirinya sendiri. Kepribadian biasanya diuraikan 

dalam arti sifat-sifat seperti rasa percaya diri, dominasi, kemudahan 

bergaul, otonomi dan lain-lain. Kepribadian dapat bermanfaat untuk 

menganalisis tingkah laku konsumen untuk memilih dan membeli  

produk atau merek tertentu. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa 

kepribadian mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

Jawaban mengenai pengaruh sifat atau kepribadian terhadap 

keputusan pembelian seperti yang dikatakan oleh saudari Dwi sebagai 

berikut. 

“Kepribadian sama sekali tidak mempengaruhi keputusan saya dalam 

membeli  alat musik”. 

Dhira juga mendukung pernyataan dari saudari Dwi di atas, 

dengan menyatakan jawaban sebagai berikut. 

“Tidak dipengaruhi oleh sifat atau kepribadian, namun saya membeli 

lebih didasarkan pada kesukaan saya pada alat musik”. 

Dua pernyataan dari responden di atas diperkuat oleh responden 

penelitian berikutnya yaitu Ardha yang menyatakan bahwa 
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kepribadian tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian seperti 

jawabannya berikut ini. 

“Tidak dipengaruhi oleh sifat atau kepribadian, namun saya membeli 

berdasarkan ketersediaan di toko dengan berbagai modelnya, jika di 

toko tidak ada yang membuat saya tertarik saya tidak jadi membelinya 

dan, mencari ke toko lainnya”. 

 

Berbeda dengan Ardha, saudara Ruli mengemukakan pendapat 

yang berbeda, yaitu. 

“Sedikit banyak ada pengaruhnya, mungkin kalau orang yang berpikir 

bahwa musik itu tidak berperan untuk diri dan kepribadiannya, maka 

tidak membeli alat musik tapi sebaliknya jika musik itu merupakan 

bagian ciri dari kepribadian seseorang maka otomatis akan membeli 

alat musik. 

Berdasarkan jawaban dari responden tersebut, maka dapat 

diketahui bahwa sifat atau kepribadian tidak berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. Artinya sifat atau kepribadian seperti apapun 

yang dimiliki oleh seseorang tidak membuat orang memutuskan 

membeli barang atau jasa tertentu. 

5. Keputusan Pembelian Alat Musik di Kecamatan Natar 

Seseorang apabila akan membeli suatu produk, tentunya bukan 

sesuatu hal yang kebetulan. Hal ini melalaui suatu proses dan 

mempunyai beberapa tahapan. Antara tahapan satu dan tahapan lain 
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saling berkaitan, sesuai dengan yang dinyatakan Kotler bahwa proses 

keputusan membeli melalui lima tahapan yaitu: 

a. Pengenalan Masalah 

Pengenalan masalah merupakan tahap pertama proses 

pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen mengenali 

suatu masalah atau kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat 

dicetuskan oleh rangsangan internal dan eksternal. 

3) Rangsangan Internal  

Rangsangan internal seperti kebutuhannya akan alat musik 

seperti yang dikemukakan saudara Anton bahwa Ia membeli alat 

musik disebabkan karena mempunyai grup band seperti berikut ini. 

“Ya, tentu saja kebutuhan akan alat musik mendorong saya untuk 

membeli alat musik disebabkan saya bekerja pada dunia yang 

tidak lepas dari alat musik”. 

Pernyataan Anton juga didukung oleh saudara Iwan bahwa 

kebutuhan menjadi salah satu faktor keputusan pembelian, seperti 

yang dinyatakan berikut ini. 

“Ya, memang menjadi salah satu kebutuhan alat musik itu, karena 

disitu lah pengahasilan saya bahkan pekerjaan tetap menurut 

saya itu”. 

4) Rangsangan eksternal 

Rangsangan eksternal seperti melihat orang lain, iklan di 

media masa, juga di TV berpengaruh pada keputusan pembelian 
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alat musik seseorang, hal ini sama dengan yang diungkapkan oleh 

saudara Edho berikut ini. 

“Ya, iklan-iklan tersebut mampu mendorong saya untuk membeli 

alat musik, tadinya saya tidak tertarik dengan iklan-iklan tersebut 

tapi karena terlalu sering ditayangkan dan terlihat cukup menarik, 

akhirnya saya penasaran dan membeli alat musik”. 

 Saudara Reza juga berpendapat demikian seperti 

pemaparannya berikut ini. 

“Iklan memang menjadi daya tarik sendiri bagi saya, kebetulan saya 

sangat suka dengan grup band sehingga ingin memiliki alat musik 

juga. 

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa faktor 

internal dan faktor eksternal berpengaruh pada keputusan pembelian 

seseorang seperti yang dinyatakan Kotler bahwa rangsangan internal 

dan rangsangan eksternal berpengaruh pada keputusan pembelian 

seseorang. 

b. Pencarian Informasi 

Pencarian informasi merupakan tahapan proses pengambilan 

keputusan pembeli dimana konsumen telah tertarik untuk mencari 

lebih banyak informasi. Konsumen yang terangsang kebutuhannya 

akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Kotler 

menggolongkan sumber informasi konsumen ke dalam empat 

kelompok. 
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5) Sumber Pribadi 

Sumber pribadi yang berasal dari keluarga, teman, tetangga, 

dan kenalan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

seperti yang dinyatakan oleh saudara Wahyu berikut ini. 

“Tentu, saya biasanya melibatkan dan bertanya terlebih dahulu 

pada orang-orang terdekat saya ketika mencari suatu produk, tak 

terkecuali juga alat musik karena menurut saya sumber ini adalah 

yang paling dapat dipercaya dibanding sumber lainnya yang hanya 

sebatas iklan di media masa, ataupun iklan-iklan di sosial media 

karena kita belum mengetahui barangya. 

6) Sumber Komersial 

Sumber komersial yang berasal dari, iklan, pajangan, penyalur 

kemasan dan lain-lain, mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen seperti yang dijelaskan saudara Robi berikut ini. 

“Ya, iklan-iklan maupun pajangan juga mempengaruhi keputusan 

pembelian alat musik saya walaupun pengaruhnya tidak terlalu 

besar tetapi terkadang iklan-iklan semacam itu menjadi 

pertimbangan untuk membeli alat musik. 

7) Sumber Publik  

Sumber Publik berasal dari media massa, menurut saudara 

Syaefi  mempengaruhi keputusannya dalam membeli alat musik 

seperti pemaparannya berikut ini. 

“Ya, di era yang sangat modern ini kita sangat mudah sekali 

mencari barang yang kita inginkan di media massa ataupun saya 

biasanya mencari produk alat musik di mesin pencarian google 

terlebih dahulu sebelum membeli”. 
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8) Sumber Pengalaman 

Sumber pengalaman yang berasal dari pengkajian produk dan 

pemakaian produk, saudara Kindi menerangkan bahwa pengalaman 

pemakaian produk juga mempengaruhi keputusannya membeli alat 

musik seperti yang dinyatakannya berikut ini. 

“Tentu saja, karena saya sudah terbiasa memakai alat musik 

bermerek Yamaha dan saya merasa puas, maka suatu ketika jika saya 

ingin membeli alat musik maka saya akan mencari merek Yamaha 

lagi”. 

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sumber-

sumber pencarian informasi seperti, sumber pribadi, sumber 

komersial, sumber publik dan sumber pengalaman berpengaruh pada 

pengambilan keputusan konsumen dan sesuai dengan yang dinyatakan 

oleh Kotler. 

c. Evaluasi Alternatif 

Menurut Kotler konsep dasar yang membantu menjelaskan 

proses evaluasi konsumen. Pertama, konsumen berusaha memenuhi 

kebutuhan. Kedua konsumen mencari manfaat tertentu. Ketiga 

konsumen memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan 

atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan 

manfaat untuk memuaskan kebutuhan. Menurut saudara Anton bahwa 
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evaluasi alternatif berpengaruh pada keputusan pembeliannya seperti 

yang dijelaskan berikut ini. 

“Ya, Saya bekerja di dunia musik sehingga sangat membutuhkan alat 

musik dan saya merasa ketika saya membeli alat musik kebutuhan 

saya juga telah terpenuhi”. 

Tidak jauh berbeda dari penjelasan Anton, saudara Iwan 

berpendapat bahwa evaluasi alternatif mempengaruhi perilaku 

konsumen seperti yang dinyatkannya berikut ini. 

“Tentu saja, saya mendapat manfaat dari membeli alat musik karena 

saya dapat mencari uang menggunakan alat musik”. 

Dari hasil jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa 

evaluasi alternatif mempengaruhi keputusan pembelian seseorang 

karena mereka merasa kebutuhannya terpenuhi dan mendapatkan 

manfaat dari membeli alat musik. 

d. Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler ada dua faktor di antara niat pembelian dan 

keputusan pembelian, pertama motivasi atau sikap orang lain yang 

memberikan pengaruh, kedua situasi yang tidak terantisipasi. Saudara 

Ikhsan berpendapat tentang keputusan pembelian sebagai berikut. 

“Ya, karena saya mengambil keputusan sudah dipikirkan dengan 

matang sehingga ketika ingin membeli suatu produk dipengaruhi oleh 

motivasi saya sendiri”. 
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Sedangkan saudara menurut saudara Rudi dia sering 

mempertimbangkan masukan dari seseorang untuk mengambil 

keputusan pembelian, seperti yang dijelaskannya sebagai berikut. 

“Saya biasanya mempertimbangkan pendapat orang lain dalam 

mengambil keputusan terutama orang yang sudah mengetahui tentang 

alat musik”. 

Dari hasil wawancara dari responden  di atas dapat diketahui 

bahwa keputusan pembelian alat musik telah sesuai dengan yang 

dinyatakan Kotler yang menyatakan bahwa keputusan pembelian 

dipengaruhi oleh motivasi pribadi ataupun pengaruh dari orang lain. 

e. Perilaku Pasca Pembelian 

Perilaku pasca pembelian merupakan tahap dalam prose 

pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen mengambil 

tidakan lebih lanjut setelah membeli berdasarkan kepuasan atau 

ketidak puasan yang mereka rasakan. Menurut saudari Intan bahwa 

ketika ia mengetahui ada produk yang lebih bagus dibanding yang 

dibelinya maka ia akan sedikit terganggu, seperti yang dipaparkannya 

berikut ini. 

“Ya, saya merasa menyesal ketika mengetahui ada produk yang lebih 

baik ketimbang yang saya beli padahal harganya tidak jauh berbeda” 

Pernyataan dari saudari Intan Juga didukung oleh pernyataan 

saudari Zhazen berikut ini. 
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“Ya, sedikit terganggu jika saya mengetahui ada kualitas produk 

ataupun fitur-fitur yang lebih baik dibanding produk yang telah saya 

beli” 

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut diketahui bahwa 

konsumen akan merasa terganggu dengan adanya barang yang lebih 

baik dibanding yang telah dibelinya seperti kualitas yang lebih baik, 

ataupun fitur-fitur yang lebih canggih. Hal ini sesuai dengan apa 

yang dijelaskan Kotler bahwa perilaku pasca pembelian bahwa 

konsumen akan mengalami level kepuasan atau ketidak puasan 

tertentu. 

6. Perilaku Konsumen Alat Musik di Kecamatan Natar Perspektif 

Ekonomi Islam 

Salafus Shalih berpendapat bahwa alat-alat musik itu akan 

melalaikan hamba dari dzikir dan taat kepada Allah SWT serta 

kewajiban-kewajiban agama kecuali alat musik yang dimainkan ketika 

waktu dan situasi tertentu. 

d. Melalaikan dari kewajiban-kewajiban agama 

Seperti yang ditelah disampaikan oleh Salafus shalih bahwa 

alat musik dan nyanyian akan melalaikan dari dzikir, Imam Syafi’i 

pernah berkata, Nyanyian merupakan perkara melalaikan yang 

dibenci menyerupai kebatilan. Barang siapa yang memperbanyaknya 
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maka dia seorang yang jahil. Hal ini diperkuat dengan pernyataan 

saudara Iwan sebagai berikut. 

“Ya, saya memang  lebih sering memainkan alat musim dibanding 

membaca al-Qur‟an. Dalam seminggu saja saya  bisa 3 sampai 4 

kali bermain alat musik di studio musik bersama teman-teman saya 

namun membaca al-Qur‟an hanya ketika ada acara tertentu saja 

seperti yasinan, pengajian dan semacamnya”. 

e. Melalaikan dari Dzikir 

Selain melalaikan dari kewajiban beragama, nyanyain juga 

melalaikan dari dzikir kepada Allah SWT seperti yang pernah dikatakan 

Ibnu Qayyim, ketahuilah sesungguhnya nyanyian memiliki 

keistimewaan-keistimewaan yang memiliki pengaruh di dalam hati 

dengan kemunafikan. Nyanyian akan melalaikan hati dan menghalangi 

dari memahami dan mentadaburi al-Qur’an serta mengamalkan isinya. 

Karena sesungguhnya nyanyian dan al-Qur’an tidak akan bersatu di 

dalam hati selama-lamanya karena keduanya saling bertentangan. 

Pernyataan dari ulama Ibnu Qayyim juga diperkuat dengan saudara 

Bagus yang berpendapat seperti berikut ini.  

“Ya, ketika ada waktu kosong seperti sore atau malam hari saya lebih 

menyukai bermain gitar ketimbang berdzikir, karena biasanya itu 

dilakukan sambil mengisi kekosongan dan menurut saya termasuk 

hiburan”. 

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh saudara Robi sebagai 

berikut. 
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“Ya, biasanya kalau sedang tidak ada kerjaan saya suka bernyanyi dan 

memainkan alat musik untuk menghilangkan kebosanan saja, kalau 

berdzikir saya biasanya hanya pada waktu-waktu tertentu saja”. 

f. Alat musik yang dibolehkan  

Dalam Islam  ada alat musik yang dikecualikan yakni duff. Duff  

adalah rebana tanpa lonceng/suara pada lingkarannya jika ada loncengnya 

namanya dalam bahasa Arab adalah muzhir demikian disebutkan dalam 

Fathul Bari. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Arief 

bahwa rata-rata mereka tidak mengetahui tentang alat musik yang 

dibolehkan seperti pernyataannya berikut ini. 

“Tidak, saya tidak mempunyai duff bahkan saya belum mengetahui apa 

itu duff, saya hanya mengetahui alat-alat musik yang umum saja seperti 

gitar, drum, seruling, piano dan semacamnya”. 

Saudara Deni juga mengungkapkan jawaban yang hampi sama 

seperti berikut ini. 

“Tidak mengetahui, saya baru mendengarnya kali ini tentang duff saya 

hanya mengetahui alat musik yang sudah familiar saja”. 

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa konsumen 

alat musik di Kecamatan Natar telah lalai seperti teori yang dikemukan 

oleh Imam as-Syafi’i dan Ibnu Qayyim yang menjadikan alat musik itu 

dilarang di dalam Islam. Sedangkan mereka juga tidak mengetahui dan 

mempunyai duff  yang merupakan alat musik yang dibolehkan di dalam 

Islam. 
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Dari hasil wawancara tersebut penulis menemukan  bahwa 

perilaku konsumen alat musik di Kecamatan Natar tidak sepenuhnya 

terpengaruh oleh teori yang dikemukakan oleh Philip Kotler  seperti:  

5. Faktor Kebudayaan 

6. Faktor Sosial 

7. Faktor Pribadi 

8. Faktor Psikologis 

Sedangkan keputusan pembelian alat musik di Kecamatan Natar telah 

sesuai dengan teori yang dijelaskan Kotler berikut ini. 

6. Pengenalan Masalah 

7. Pencarian Informasi 

8. Evaluasi Alternatif 

9. Keputusan Membeli 

10. Perilaku Pasca Pembelian 

 Dan Perilaku konsumen alat musik di Kecamatan Natar masih belum 

sesuai dengan perilaku konsumen muslim dan  belum memerhatikan hal-hal 

seperti; 

7. Tauhid 

8. Adil 

9. Kehendak Beabas 
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10. Amanah 

11. Halal 

12. Sederhana 
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BAB IV 

    ANALISIS DATA 

 

Setelah penulis mengumpulkan data dari hasil observasi wawancara dan 

dokumentasi, dapat diketahui perilaku konsumen dalam keputusan pembelian alat 

musik di Kecamatan Natar adalah sebagai berikut: 

A. Analisis Perilaku Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Alat Musik di 

Kecamatan Natar 

Keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk mau membeli 

atau tidak suatu produk oleh karena itu pengambilan keputusan pembelian 

konsumen merupakan suatu proses pemilihan salah satu dari beberapa alternatif 

penyelesaian masalah dengan tindak lanjut yang nyata. 

Dalam menganalisis suatu keputusan pembelian tidak bisa terlepas dari 

disiplin ilmu perilaku konsumen karena perilaku konsumen merupakan hal-hal 

yang mendasari konsumen untuk mengambil keputusan pembelian. 

1. Perilaku Konsumen Alat Musik di Kecamatan Natar 

Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang 

berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan serta 

pengevaluasian produk jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. 

Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hubungan 

antara faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dapat dipakai 
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untuk membantu dalam menerangkan dan memahami perilaku konsumen. 

Dari apa yang penulis dapatkan di Kecamatan Natar bahwa perilaku 

konsumen dalam keputusan pembelian alat musik di Kecamatan Natar adalah 

sebagai berikut: 

a. Faktor Kebudayaan 

1) Faktor Budaya 

Pola perilaku sosial dan masyarakat Kecamatan Natar 

bepengaruh pada perilaku konsumen dalam keputusan membeli alat 

musik, seperti yang dipaparkan oleh konsumen alat musik di 

Kecamatan Natar bahwa perilaku sosial dan teman-teman sekitar 

menjadi salah satu alasan  untuk mengkonsumsi alat musik.  

Dari pernyataan hasil wawancara dari para responden dapat 

diketahui bahwa kebudayaan berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian pendapat ini didukung oleh pernyataan dari Kotler bahwa 

faktor budaya mempengaruhi keputusan pembelian artinya. Artinya 

bahwa konsumen memutuskan untuk membeli alat musik salah satu 

alasannya adalah karena faktor budaya. 

b. Faktor Sosial 

1) Faktor Teman 

Menurut konsumen alat musik di Kecamatan Natar jawaban 

mereka menunjukan bahwa faktor teman dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian. Dengan demikian, hal ini sesuai dengan 



133 
 

pendapat Kotler bahwa keluarga dan sahabat mempengaruhi perilaku 

seseorang dan menentukan dalam pengambilan keputusan dalam 

membeli. Artinya semakin teman sering mengajak atau membujuk 

membeli alat musik, maka seseorang tersebut semakin besar 

keputusan pembeliannya. 

2) Orang Tua 

Sedangkan faktor orang tua tidak mempengaruhi seseorang 

dalam keputusan pembelian barang atau jasa. Orang tua hanya 

sekedar memberika masukan namun keputusan pembelian akhir 

diputuskan oleh individu sendiri. 

3) Faktor Status Sosial 

Dan status sosial menurut pernyataan dari para responden 

dapat diketahui bahwa status sosial seseorang dalam masyarakat tidak 

mempengaruhi seseorang atau individu dalam keputusan pembelian 

barang atau jasa. 

c. Faktor Pribadi 

1) Faktor Usia 

Berdasarkan wawancara dari responden konsumen alat musik 

di Kecamatan Natar maka dapat diketahui bahwa usia tidak 

mempengaruhi keputusan pembelian. Artinya bahwa semakin tua usia 

seseorang tidak berpengaruh kepada keputusan pembelian yang 

semakin tinggi pada suatu barang atau jasa. Hal ini tidak sesuai 
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dengan teori yang dinyatakan Kotler yaitu umur dan tahap daur hidup 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

2) Faktor Pendidikan 

Berdasarkan jawaban dari konsumen alat musik di Kecamatan 

Natar maka dapat diketahui bahwa latar belakang pendidikan tidak 

mempengaruhi keputusan pembelian barang atau jasa seseorang. Hal 

ini berarti semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka tetap 

tidak terpengaruh dalam keputusan membeli barang atau jasa. Dengan 

kata lain, seseorang tidak mempertimbangkan latar belakang 

pendidikannya saat memutuskan untuk membeli barang atau jasa. 

3) Faktor Pekerjaan 

Jawaban dari responden konsumen alat musik di Kecamatan 

Natar  memperlihatkan bahwa pekerjaan merupakan salah satu hal 

yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian seseorang atau 

konsumen. Artinya jika semakin khusus atau spesifik pekerjaan 

seseorang, maka seseorang tersebut semakin membeli barang atau 

jasa sesuai dengan pekerjaannya itu. Pernyataan ini sesuai dengan 

pendapat Kotler bahwa pekerjaan merupakan salah satu dimensi 

faktor pribadi yang mempengaruhi tingkah laku konsumen dalam 

melakukan pembelian. 
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d. Faktor Psikologis 

1) Faktor Hobi 

Berbagai ungkapan atau jawaban responden yang di dapat dari 

konsumen alat musik di Kecamatan Natar  dapat diketahui bahwa 

hobi memang mempengaruhi seseorang dalam melakukan keputusan 

pembelian. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Kotler bahwa gaya hidup yang diwujudkan dalam bentuk hobi dapat 

mempengaruhi perilaku pembelian seseorang. Artinya bahwa semakin 

hobi seseorang pada alat musik, maka semakin besar pula keputusan 

untuk membeli alat musik.  

2) Faktor Sifat atau Kepribadian 

Berdasarkan jawaban dari responden konsumen alat musik di 

Kecamatan Natar,  maka dapat diketahui bahwa sifat atau kepribadian 

tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Artinya sifat atau 

kepribadian seperti apapun yang dimiliki oleh seseorang tidak 

membuat orang memutuskan membeli barang atau jasa tertentu. 

2. Keputusan Pembelian Pembelian Alat Musik di Kecamatan Natar 

a. Pengenalan Masalah 

Pengenalan masalah merupakan tahap pertama proses pengambilan 

keputusan pembeli dimana konsumen mengenali suatu masalah atau 

kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal 

dan eksternal. 
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Dari hasil wawancara dengan konsumen alat musik di Kecamatan 

Natar dapat diketahui bahwa faktor internal dan faktor eksternal 

berpengaruh pada keputusan pembelian seseorang seperti yang 

dinyatakan Kotler bahwa rangsangan internal dan rangsangan eksternal 

berpengaruh pada keputusan pembelian seseorang. 

b. Pencarian Informasi 

Pencarian informasi merupakan tahapan proses pengambilan 

keputusan pembeli dimana konsumen telah tertarik untuk mencari lebih 

banyak informasi. Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan 

terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Kotler 

menggolongkan sumber informasi konsumen ke dalam empat 

kelompok. 

1. Sumber pribadi berasal dari keluarga, teman, tetangga, dan kenalan. 

2. Sumber komersial berasal dari iklan, wiraniaga, penyalur, pajangan. 

3. Sumber publik berasal dari media massa dan organisasi penentu 

peringkat 

4. Sumber pengalaman berasal dari pengkajian dan pemakaian produk. 

Dari hasil wawancara dengan responden konsumen alat musik di  

Kecamatan Natar dapat diketahui bahwa sumber-sumber pencarian 

informasi seperti, sumber pribadi, sumber komersial, sumber publik dan 
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sumber pengalaman berpengaruh pada pengambilan keputusan 

konsumen dan sesuai dengan yang dinyatakan oleh Kotler. 

c. Evaluasi Alternatif 

Menurut Kotler konsep dasar yang membantu menjelaskan proses 

evaluasi konsumen. Pertama, konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. 

Kedua konsumen mencari manfaat tertentu. Ketiga konsumen 

memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut dengan 

kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat untuk 

memuaskan kebutuhan. 

Dari hasil jawaban responden konsumen alat musik di Kecamatan 

Natar dapat diketahui bahwa evaluasi alternatif mempengaruhi 

keputusan pembelian seseorang karena mereka merasa kebutuhannya 

terpenuhi dan mendapatkan manfaat dari membeli alat musik. 

d. Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler ada dua faktor di antara niat pembelian dan 

keputusan pembelian, pertama motivasi atau sikap orang lain yang 

memberikan pengaruh, kedua situasi yang tidak terantisipasi. 

Dari hasil wawancara dari responden  di Kecamatan Natar diketahui 

bahwa keputusan pembelian alat musik telah sesuai dengan yang 

dinyatakan Kotler yang menyatakan bahwa keputusan pembelian 

dipengaruhi oleh motivasi pribadi ataupun pengaruh dari orang lain. 
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e. Perilaku Pasca Pembelian 

Perilaku pasca pembelian merupakan tahap dalam prose 

pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen mengambil tindakan 

lebih lanjut setelah membeli berdasarkan kepuasan atau ketidak puasan 

yang mereka rasakan. 

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan konsumen alat musik di 

Kecamatan Natar diketahui bahwa konsumen akan merasa terganggu 

dengan adanya barang yang lebih baik dibanding yang telah dibelinya 

seperti kualitas yang lebih baik, ataupun fitur-fitur yang lebih canggih. 

Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan Kotler bahwa perilaku pasca 

pembelian bahwa konsumen akan mengalami level kepuasan atau 

ketidak puasan tertentu. 

B. Analisis Perilaku Konsumen Alat Musik di Kecamatan Natar Perspektif 

Ekonomi Islam. 

Perilaku konsumen dalam ekonomi Islam berbeda dengan perilaku 

konsumen konvensional. Seorang muslim dalam penggunaan penghasilannya 

memiliki 2 sisi, yaitu pertama untuk memenuhi kebutuhan diri dan 

keluarganya dan sebagian lagi untuk dibelanjakan di jalan Allah. 

Batasan konsumsi dalam Islam tidak hanya memperhatikan aspek halal-

haram saja tetapi termasuk pula yang baik, larangan ishraf dan bermegah 

megahan. Secara rasional seseorang tidak akan mengkonsumsi suatu barang 
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manakala dia tidak mendapatkan manfaatnya. Dimana dalam pemenuhan 

kebutuhan Islam menyarankan agar manusia dapat berada di tengah-tengah 

(modernity) dan sederhana (simplicity). Banyak norma penting yang berkaitan 

dengan larangan bagi konsumen  diantaranya ishraf dan tabzir. 

Perilaku konsumen berperan penting bagi keputusan pembelian 

konsumen tak terkecuali produk alat musik. Oleh karena itu perilaku 

konsumen alat musik di Kecamatan Natar juga dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yang seharusnya tetap berpegang pada norma-norma penting yang 

berkaitan dengan larangan konsumen. 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan secara garis besar 

perilaku konsumen alat musik di Kecamatan Natar belum memperhatikan 

teori  perilaku konsumen dalam Islam karena masih banyaknya konsumen alat 

musik di Kecamatan Natar padahal alat musik yang dibolehkan dalam Islam 

hanyalah duff dan diperuntukan bagi wanita sehingga membuat konsumen alat 

musik di Kecamatan Natar lalai pada kewajiban dan dzikir mengingat Allah. 

Di dalam Islam perilaku konsumen haruslah mengamalkan hal-hal seperti: 

7) Tauhid 

Aksioma tauhid merupakan bentuk dimensi vertikal yang 

memadukan segi politik, ekonomi, sosial, dan religius dalam kehidupan 

manusia menjadi satu kebutuhan homogen dan konsisten. Bila 
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dihubungkan dengan fungsi integrative, tauhid merupakan kenyataan 

yang memberikan umat manusia perspektif pasti yang berasal dari 

pengertian mendalam mengenai hubungan antara manusia dengan tuhan, 

sehingga manusia akan berhasil (dalam mencari kebenaran) bila diberi 

petunjuk dari yang maha benar.  

8) Adil (Equilibrium/keadilan) 

Kata Al-adl berarti sama (rata) sepadan ukuran (takaran), 

keseimbangan. Sehubungan dengan masalah adil atau keadilan menjadi 

empat bagian yaitu: pertama keadaan sesuatu yang seimbang, kedua 

persamaan dan penafsiran segala bentuk diskriminasi, ketiga 

pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada setiap orang 

yang berhak menerima, keempat memelihara hak dan bagi kelanjutan 

eksisitensi (keadilan Tuhan). 

9)  Kehendak bebas (Free Will) 

Manusia merupakan makhluk yang berkehendak bebas namun 

kebebasan ini tidaklah berarti bahwa manusia terlepas dari qadha dan 

qadhar yang merupakan sebab-akibat yang didasarkan pada 

pengetahuan dan kehendak tuhan. Dengan kata lain bagian dari 

kehendak qadha dan qadhar merupakan bagian dari kehendak bebas  

manusia. 
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10) Amanah (Responsibility/ Pertanggung jawaban) 

Maksud dari kehendak bebas adalah pertanggung jawaban. 

Dengan kata lain setelah manusia melakukan perbuatannya. Dengan 

demikian prinsip-prinsip tanggung jawab merupakan suatu hubungan 

logis dengan adanya prinsip kehendak bebas. 

11) Halal 

Kehalalan merupakan salah satu batasan manusia untuk 

memaksimalkan kegunaan. Dengan kata lain kehalalan adalah suatu 

kendala untuk memperoleh memaksimalkan kegunaan konsumsi dalam 

perspektif ekonomi Islam. Kehalalan suatu barang konsumsi merupakan 

antisipasi dari adanya keburukan yang ditimbulkan oleh barang tersebut. 

Sebagai contoh pengharaman khamr dalam arti luas adalah supaya 

antisipasi yang ditimbulkan baik bagi konsumen (secara jasmani 

maupun rohani) maupun terhadap orang lain. 

12) Sederhana  

Kesederhanaan merupakan salah satu perilaku konsumsi yang 

penting dalam ekonomi Islam. Sederhana dalam konsumsi mempunyai 

arti jalan tengah dalam berkonsumsi. Diantara dua cara hidup yang 

extrim antara paham matrealis dan zuhud. al-Qur’an mengajarkan 

bahwa dalam hal konsumsi manusia dianjurkan untuk tidak boros dan 

tidak kikir. Lebih lanjut bahwa manusia haruslah memiliki sifat 

sederhana antara lain, adanya rasa malu, tenang (dapat mengendalikan 
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keinginan), dermawan, puas (tidak berlebihan), loyal (tidak kikir) serta 

berperilaku mulia. Batasan ini mengandung asumsi bahwa setiap 

individu pada dasarnya berhak mendapatkan kehidupan yang 

menyenangkan dan melebihi keperluannya. Sedangkan dalam kebutuhan 

akan barang mewah seseorang harus terlebih dahulu masyarakat di 

sekelilingnya. 

Dengan demikian perilaku konsumen di Kecamatan Natar 

hendaknya berlandaskan pada ajaran yang telah ditentukan dalam Islam. 

Karena konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam 

rangka memenuhi kebutuhan. Dimana dalam kerangka Islam terdapat 

dua tipe pengeluaran yang dilakukan konsumen muslim yaitu tipe 

pertama adalah pengeluaran yang dilakukan seseorang muslim untuk 

memenuhi kebutuhan duniawinya dan keluarga (pengeluaran dilakukan 

untuk memenuhi dunia namun memiliki efek pada pahala di akhirat). 
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    BAB V 

Kesimpulan  

N. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perilaku Konsumen dalam Keputusan Pembelian Alat Musik di 

Kecamatan Natar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen alat musik di 

Kecamatan Natar adalah faktor kebudayaan, faktor teman, faktor 

pekerjaan, faktor hobi, sedangkan faktor-faktor yang tidak mempengaruhi 

perilaku konsumen alat musik di Kecamatan Natar adalah Faktor orang 

tua, faktor status sosial, faktor usia, faktor pendidikan, faktor sifat atau 

kepribadian. Serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen alat musik di Kecamatan Natar pengenalan masalah, pencarian 

informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, perilaku pasca 

pembelian. 

2. Perilaku Konsumen Alat Musik di Kecamatan Natar Perspektif Ekonomi 

Islam 

Perilaku konsumen alat musik di Kecamatan Natar tidak memperhatikan 

teori  perilaku konsumen dalam Islam karena masih banyaknya konsumen 

alat musik di Kecamatan Natar padahal alat musik yang dibolehkan dalam 
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Islam hanyalah duff dan diperuntukan bagi wanita sehingga membuat 

konsumen alat musik di Kecamatan Natar lalai pada kewajiban dan dzikir 

mengingat Allah. 

O. Saran 

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah di dapat dari penelitian ini maka 

saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagi konsumen alat musik di Kecamatan Natar hendaknya 

mempertimbangkan teori perilaku konsumen yang sesuai dengan ajaran 

Islam seperti tauhid, adil, kehendak bebas, amanah, halal, dan sederhana 

agar konsumen muslim di Kecamatan Natar tidak hanya mendapatkan 

kebutuhan duniawinya tetapi juga kebutuhan ukhrawinya dan 

mendapatkan efek pahala di akhirat.  

2. Bagi peneliti perilaku konsumen selanjutnya hendaknya bisa 

menambahkan jumlah responden, karena semakin banyak jumlah 

responden cenderung hasil penelitiannya relatif mendekati kenyataan yang 

terjadi di lapangan, serta menambahkan variabel lainnya untuk dianalisis. 
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