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ABSTRAK 

 

PENGARUH GAYA HIDUP DAN TINGKAT PENGHASILAN 

TERHADAP PRILAKU KONSUMTIF MASYARAKAT 

PERKOTAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

(Studi Pada Pelanggan Barbershop Afrizal di Bandar Lampung) 

 

Masyarakat Kota Bandar Lampung tidak sedikit yang 

meminati model rambut (sytle) karena adanya suatu keinginan yang 

timbul dalam diri untuk memenuhi gaya hidup agar berpenampilan 

menarik di lihat orang lain. Tentunya hal ini mengakibatkan 

masyarakat cendrung kepada prilaku konsumtif. Afrizal Barbershop 

adalah usaha cukur rambut yang memiliki teknik gunting rambut 

dengan model yang modern dan sesuai dengan keinginan dan bentuk 

wajah pelanggannya. Afrizal Barbershop ini berdiri sejak tahun 2011 

yang beralamat di Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung hadir di 

tengah ramainya persaingan bisnis barbershop. Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui secara parsial dan simultan bagaimana Gaya Hidup 

(X1) dan Tingkat Penghasilan (X2) Terhadap Prilaku Konsumtif (Y) 

pelanggan pada Afrizal Barbershop di Bandar Lampung. Jenis 

penelitian ini kuantitatif dengan metode pengambilan sampel non 

probability sampling dan menggunakan rumus Slovin diperoleh 

jumlah sampel sebanyak 100 orang responden. Metode analis data 

adalah analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis menggunakan 

uji t dan uji F. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama dengan 

menggunakan uji t diperoleh nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel 

(4,731 > 1,984) menyatakan terdapat pengaruh signifikan dan positif 

Gaya Hidup (X1) terhadap Prilaku Konsumtif (Y) pelanggan pada 

Afrizal Barbershop di Bandar Lampung. Hasil pengujian hipotesis ke 

dua dengan menggunakan uji t diperoleh nilai thitung lebih besar dari 

nilai ttabel (5,248 > 1,984) menyatakan terdapat pengaruh signifikan 

dan positif Tingkat Penghasilan (X2) terhadap Prilaku Konsumtif (Y) 

pelanggan pada Afrizal Barbershop di Bandar Lampung. Sedangkan 

hasil pengujian hipotesis ke tiga dengan menggunakan uji F diperoleh 

nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel (51,826 > 3,09) menyatakan 

terdapat pengaruh signifikan dan positif secara bersama-sama Gaya 
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Hidup (X1) dan Tingkat Penghasilan (X2) terhadap Prilaku Konsumtif 

(Y) pelanggan pada Afrizal Barbershop di Bandar Lampung. Hasil 

nilai koefisien determinan R
2
 (R square) sebesar 0,517, menyatakan 

besarnya pengaruh variabel Gaya Hidup (X1) dan Tingkat Penghasilan 

(X2), terhadap Prilaku Konsumtif (Y) pelanggan pada Afrizal 

Barbershop di Bandar Lampung, sebesar 51,7%. 

 

Kata Kunci: Gaya Hidup, Tingkat Penghasilan dan Prilaku 

Konsumtif. 
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MOTTO 

 

                    

          

 

Artinya: Dan Tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-

main dan senda gurau belaka[468]. dan sungguh kampung 

akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Maka 

tidakkah kamu memahaminya?(QS. Al-An’am/6:32) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan judul  

Sebelum penulis mengadakan pembhasan lebih lanjut 

tentang skirpsi ini, terlebih dahalu akan di jelaskan pengertian 

judul Penalitian ini. Sebab judul merupakan merupakan wajah dari 

batang tubuh penelitian, hal ini dilakukan untuk menghindari 

penafsiran yang berbeda di kalangan pembaca, maka perlu adanya 

suatu penjelasaan kata-kata pada judul dalam penelitian ini yaitu: 

“Pengaruh Gaya Hidup dan Tingkat Penghasilan Terhadap 

Prilaku Konsumtif Masyarakat Perkotaan Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi Pada Afrizal Barbershop Di Bandar 

Lampung)”. Berikut ini istilah kata yang perlu dijelaskan dalan 

judul penelitian ini, antara lain: 

1. Prilaku Konsumtif  

Konsumtif adalah prilaku seseorang atau gaya hidup 

mewah yang tidak mempertimbangkan efek-efek dari prilaku 

tersebut. Lubis dalam bukunya mengatakan prilaku 

konsumtif adalah perilaku yang tidak lagi berdasarkan pada 

pertimbangan yang rasional, melainkan adanya keinginan 

yang sudah mencapai taraf yang sudah tidak rasional lagi.
1
 

2. Gaya hidup  

Gaya hidup adalah gaya hidup yang berkaitan dengan 

bagaimana cara seseorang menghabiskan waktunya 

(aktivitas), apa yang penting orang pertimbngkan pada 

lingkungan (minat) dan apa yang orang pikirkan (Opini) 

tentang diri sendiri dan dunia sekitar. 

3. Tingkat Penghasilan  

Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi 

masyarakat. Hubungan antara pendapatan dan konsumsi 

merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai 

                                                           
1  Bukhori Alma, Kewirausahaan Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Bagi 

Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 1 



2 
 

permasalahan ekonomi.
2
 Tinggkat penghasilan merupakan 

hasil kerja (usaha) dan dapat disimpulkan bahwa pendapatan 

bersih seseorang merupakan keseluruhan jumlah penghasilan 

yang di terima oleh seseorang sebagai balas jasa atas hasil. 

4. Perspekrif Ekonomi Islam  

Merupakan cara pandang atau wawasan seseorang 

dalam menilai masalah yang terjadi di sekitarnya. Ekonomi 

Islam adalah suatu pengetahuan dan aplikasi dari petunjuk 

dan aturan sya’riah yang mencegah ketidak adilan dalam 

memperoleh sumber daya material agar tercipta keputusan 

manusia, sehingga memungkinkan manusia menjalankan 

kewajiban kepada Allah.
3
 

 

Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari 

prilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan 

yang terbatas di kerangka syariah. Ilmu yang mempelajari 

prilaku seseorang muslim dalam suatu masyarakat Islam 

yang di bingkai dengan syariah. Ekonomi Islam merupakan 

ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran Al-Qur’an dan 

Sunnah. Segala bentuk pemikiran dan praktik ekonomi yang 

tdak bersumberkan dari Al-Qur’an dan Sunnah tidak dapat 

dipandang sebagai ekonomi Islam.
4
 

 

Berdasarkan uraian kata-kata yang ada pada judul 

penelitian ini diatas, maka penulis menegaskan bahwa gaya 

hidup dan tingkat penghasilan mata dengan pencaharian 

masyarakat Bandar Lampung berbeda-beda, namun 

kebanyakan masyarakat dalam berpenampilan dan 

membelanjakan uang hasil pendapatan mereka sangat 

konsumtif, sedangkan Islam melarang umat muslin 

                                                           
2 Chintia Dwi Yuliani. Analisis Dampak Tingkat Pendapatan Dan Perilaku 

Konsumtif Terhadap Kesejahteraan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada 

Desa Adiluwih, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu). hlm, 34. 
3 Imamudin Yuliadi, Ekonomi Islam, Sebuah Pengantar dan Lembaga 

Pengajian dan Pengalaman Islam (LPPI) (Yogyakarta, 2005), hlm. 7 
4 P3EI, Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta-Ed.1-5. 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 18 
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berperilaku pemborosan atau menghambur-hamburkan uang 

apa lagi hanya untuk mengikuti trend zaman atau model. 

Secara keseluruhan yang dimaksud dengan judul penelitian 

ini adalah bagaimana gaya hidup dan tingkat penghasilan 

mempengaruhi prilaku konsumtif masyarakat dan bagaimana 

ekonomi Islam memandang prilaku konsumtif ini dalam 

kaitanya dengan aturan di dalam masyarakat. 

 

B. Alasan Memilih Judul  

Adapun alasan memilih judul “Pengaruh Gaya Hidup Dan 

Tingkat Penghasilan Terhadap Prilaku Konsumtif Masyarakat 

Perkotaan Dalam Presfektif Ekonomi Islam (Studi Pada Afrizal 

Barbershop Di Bandar Lampung), yaitu: 

1. Alasan Objektif  

Pesatnya perkembangan usaha barbershop di Kota 

Bandar Lampung tidak sedikit yang meminati model rambut 

(sytle) karena adanya suatu keinginan dan dorongan dari 

dalam diri untuk memenuhi gaya hidup untuk berpenampilan 

lebih menarik di lihat orang lain, seperti rasa senang, fantastis, 

sosial bahkan emosional. Tentunya hal ini mengakibatkan 

masyarakat cendrung kepada prilaku konsumtif. Afrizal 

Barbershop merupakan salah satu toko hairstyle rambut yang 

berada di kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung dan selalu 

melakukan pengembangan usahanya barbershop nya. 

2. Alasan Subjektif 

Ditinjau dari aspek bahasan, judul skripsi ini 

merupakan salah satu disiplin ilmu yang di pelajari di kuliah 

khususnya jurusan ekonomi Syriah pada fakultas ekonomi dan 

bisnis Islam, serta menarik karena merupakan realita yang 

terjadi sekitar masyarakat perkotaan. Judul ini memberikan 

pengetahuan dan menambah wawasan bagi penulis maupun 

pembaca serta pemilik usaha toko barbershop yang ada di 

Kota Bandar Lampung. 
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C. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya, aktivitas ekonomi berasal dari 

kebutuhan fisik manusia agar tetap survive dalam hidupnya. 

Adanya kebutuhan dan keinginan untuk mempertahankan 

hidup inilah yang memunculkan interaksi antara manusia 

dengan sesamanya. Kebutuhan dan keinginan merupakan 

suatu hal yang tidak bisa dipisahkan oleh setiap individu, 

kebutuhan akan diterjemahkan oleh keinginan mereka untuk 

dapat terpenuhi secara maksimal demi kelangsungan 

hidupnya. Dalam perspektif Islam kebutuhan tidak hanya 

untuk memenuhi sesuatu demi kelangsungan hidupnya secara 

maksimal saja, kebutuhan juga harus mempertimbangkan 

pada konsep maslahah. Pembahasan konsep maslahah 

pemenuhan kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan 

dari kajian perilaku konsumen muslim.
5
 

Ekonomi Islam mengajarkan sesuatu yang berbeda 

yaitu keinginan tidak dapat dijadikan pendorong bagi perilaku 

konsumen, maka perlu sebuah alternatif yang dapat menjadi 

pedoman bagi perilaku konsumen muslim, yaitu apabila 

seorang muslim beriorentasi akhirat dalam semua 

perbuatannya sebagai ekspresi kecintaan terhadap Allah SWT 

dan demi melipatgandakan balasan kebaikan yang pernah 

dilakukan, sehingga dalam mengonsumsi suatu komoditas 

bukan hanya manfaat saja yang harus diperoleh tetapi 

komoditas itu pula harus mengandung berkah. Berkah yang 

dimaksudkan bahwa tujuan konsumsi tidak hanya untuk 

memperoleh manfaat tetapi juga mengandung nilai ibadah. 

Perilaku konsumen muslim merupakan suatu aktivitas yang 

dilakukan oleh konsumen muslim untuk memperoleh manfaat 

dan berkah. Inilah yang membedakan perilaku konsumen 

muslim dengan perilaku konsumen konvensional.
6
 

                                                           
5  Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip dasar Ekonomi Islam 

Perspektif Maqashid Al-Syariah Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 162   
6 Fitri Nomiasari. Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumen 

Muslim (Studi. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam) Institut Agama Islam 

Negeri Bengkulu, 2019/1440H. hlm 2. 
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Perkembangan industri usaha barbershop yang pesat 

saat ini telah membawa dampak baru kedalam gaya hidup 

masyarakat. Barbershop merupakan salah satu jenis dari 

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Salah satu jenis 

fashion yang berkembang sekarang ini adalah industri salon 

seiring dengan perkembangan zaman tumbuh usaha salon 

khusus pangkas rambut untuk pria yang biasa disebut 

Barbershop. Usaha barbershop memiliki peluang yang sangat 

baik, terbukti dengan banyaknya barbershop yang tersebar di 

Kota Bandar Lampung.  

Seiring dengan perkembangan zaman, gaya hidup 

masyarakat pun berubah. Gaya hidup masyarakat cenderung 

modern, sebagian orang lebih sering membeli atau 

menggunakan barang dan jasa di tempat atau pasar yang 

modern dari pada di tempat atau pasar tradisional. Berbeda 

dibanding salon dan pangkas rambut jalanan, barbershop 

tampil dengan kesan yang lebih maskulin atau klasik di 

banding salon dan lebih tertata dan bersih disbanding pangkas 

rambut pinggir jalan. Kemampuan tukang pangkasnya di 

barbershop dalam mengolah berbagai gaya rambut pria yang 

saat ini sedang trend jadi ini termasuk keunggulan para 

konsumen untuk memilih barbershop di bandingkan dengan 

salon atau pangkas rambut jalanan. Dan juga tukang 

pangkasnya sangat mengerti sekali tentang segala jenis gaya 

rambut, bentuk wajah, dan lebih update untuk model gaya 

rambut yang sedang trend saat ini, sehingga mereka bisa 

memberikan masukan untuk jenis potongan yang cocok untuk 

para konsumen. 

Afrizal Barbershop merupakan salah satu pangkas 

rambut atau toko hairstyle yang berada di kecamatan Enggal 

Kota Bandar Lampung. Afrizal Barbershop adalah pangkas 

rambut atau salon khusus pria dan target utama barbershop 

sendiri adalah lebih kepada pria yang berusia 17 tahun ke atas 

dan memiliki suasana yang menarik dengan intrior ruangan 

yang didesain yang modern dengan konsep minimalis dan 

memberikan fasilitas-fasilitas yang nyaman dan aman bagi 
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para pengunjungnya. Adapun berkenaan dengan penetapan 

harga yang berlaku pada Afrizal Barbershop adalah berkisaran 

Rp. 30.000-50.000 setiap satu kali potong rambut di tambahan 

dengan cuci rambut. Harga telah sepadan dengan kualitas 

yang di berikan oleh Afrizal Barbershop. Tentunya konsumen 

akan mendapat sesuatu yang biasa di sebut sebagai nilai 

pelanggan. Afrizal Barbershop mengerti tentang 

perkembangan model rambut pria massa kini dan juga 

memberikan layanan pijat kepala, relaksi dan handuk hangat, 

dan shaving atau cukur kumis, brewok, dan jenggot.  

 

Salah satu fenomena yang menjadi ancaman dari 

pihak Afrizal Barbershop saat ini adalah banyaknya yang 

membuka usaha barbershop di Bandar Lampung, sehingga hal 

tersebut berdamapak pada menurunnya jumlah pengunjung 

yang datang di Afrizal Barbershop. Adapun jumlah pelanggan 

Afrizal Barbershop dalam kurun waktu tahun 2021 ini 

terhitung dari bulan Januari - Mei memiliki jumlah konsumen 

yang berkunjunga di setiap bulan nya adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Jumlah Pelanggan Afrizal Barbershop  

Terhitung Dari Bulan Januari – Mei Tahun 2021 

No Bulan Jumlah 

1 Januari 379 

2 Februari 366 

3 Maret  354 

4 April 348 

5 Mei 351 

Total 1.798 

Sumber: Dari Pihak AFZL Barbershop tahun 2021. 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 

jumlah konsumen yang telah melakukan pembelian atau cukur 

rambut pada Afrizal Barbershop tahun 2021, yang dimulai 

pada bulan bulan Januari – Mei. Data tersebut menunjukkan 

bahawa pihak Afrizal Barbershop saat ini mengalami 
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terjadinya menurunnya jumlah konsumen yang melakukan 

pembelian. Konsumen memangkas rambut nya di Afrizal 

Barbershop, karena memiliki fasilitas-fasilitas yang nyaman, 

dan memberikan berbagai layanan untuk konsumen seperti 

pijat kepala, handuk hangat, cuci rambut, dan juga tersedia 

keperluan produk perawatan rambut yang update. Seperti, 

Menjual beraneka macam pomade. Pomade adalah minyak 

rambut bagi pria dewasa yang berguna untuk mempermudah 

konsumen untuk merapikan rambut nya. 

Perilaku konsumen merupakan suatu proses atau 

kegiatan seseorang dengan melakukan pencarian informasi, 

pemilihan, pembelian, penggunaan, serta mengevaluasi 

Barbershop untuk memenuhi keinginan konsumen. Menurut 

Kotler dan Keller menyatakan bahwa dalam mengambil 

keputusan konsumen tidak terlepas dari beberapa faktor yang 

menjadi pertimbangan, faktor-faktor yang dimaksud adalah 

faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor 

psikologis. Faktor budaya merupakan faktor yang paling 

mendasar mempengaruhi keputusan konsumen, yang terdiri 

dari budaya, sub-budaya, dan kelas sosial. Faktor sosial yang 

meliputi kelompok refrensi, keluarga, serta peran dan status 

sosial. Faktor pribadi yang terdiri dari usia dan tahap dalam 

siklus hidup pembeli, pekerjaan dan keadaan ekonomi, 

kepribadian dan konsep diri, serta gaya hidup dan nilai. Faktor 

psikologis yang dipertimbangkan konsumen dalam 

mengambil keputusan yaitu, motivasi, persepsi, pembelajaran, 

dan memori.
7
 

Perilaku masyarakat yang tinggal ada di Kota Bandar 

Lampung khususnya konsumen yang ingin menggunakan jasa 

cukur rambut di Afrizal Barbershop, bahwa memiliki 

pekerjaan yang bermacam-macam dari yang berpropesi 

sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polisi, Guru, pedagang 

dan kebanyakan kalangan anak muda atau konsumen milenial 

                                                           
7 Kotler dan Keller, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Erlangga, 2009:), 

hlm.166-180. 
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yang sering berkunjung di Afrizal Barbershop untuk 

memajakan diri mererka dengan memperoleh gaya rambut 

yang sesuai dengan apa yang mereka diinginkan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa dari tingkat penghasilan yang mereka 

dapatkan berbeda-beda, oleh karena itu dapat diartikan bahwa 

perilaku konsuntif mereka sebagai konsumen pun tidak 

semuanya sama dalam menggunakan atau membelanjakan 

pendapatan mereka untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan 

mereka. 

Faktor utama dalam penelitian ini adalah gaya hidup 

yang memiliki kaitan dengan perilaku konsuntif masyarakat. 

Gaya hidup berhubungan dengan tindakan nyata dan 

pembelian yang dilakukan konsumen, gaya hidup membawa 

implikasi pada perubahan selera, kebiasaan dan perilaku. 

Perubahan lain yang terjadi adalah meningkatnya keinginan 

untuk menikmat hidup. Gaya hidup menunjukkan pola hidup 

seseorang yang diperlihatkan dalam kegiatan serta 

mencerminkan keseluruhan pribadi dalam pergaulan dengan 

lingkungannya.
8
 

Perilaku konsumtif seseorang tentunya akan terus 

berkembang dan berubah-rubah, dikarenakan adanya faktor 

yang dapat menyebabkan munculnya perilaku konsumtif salah 

satunya adalah gaya hidup. Gaya hidup yang menekankan 

pada kehidupan untuk mencari kesenangan, kenikmatan serta 

kemewahan. Perkembangan yang demikian memang 

menguntungkan bagi pihak pemasar, namun apabila 

konsumen tidak dapat memilah dengan baik maka akan 

bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan dalam 

Islam. Maka sebagai seorang konsumen muslim terutama 

dalam berperilaku unruk memenuhi gaya hidup perlu bijak 

dalam berpenampilan dan harus sesuai dengan ajaran Islam. 

 

                                                           
8 Fitri Nomiasari. Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumen 

Muslim (Studi. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam) Institut Agama Islam 

Negeri Bengkulu, 2019/1440H. hlm 24. 
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Dari perspektif ekonomi Islam, gaya hidup 

menunjukkan seseorang dalam mengalokasikan 

pendapatannya, dan memilih produk atau jasa dari berbagai 

pilihan lainnya ketika memilih alternatif dalam satu kategori 

produk atau jasa. Gaya hidup adalah cara seseorang 

menghabiskan waktu dan uangnya. Ada orang yang senang 

mencari hiburan bersama kawannya, ada yang senang 

menyendiri, ada yang bepergian bersama keluarga, berbelanja, 

melakukan aktivitas yang dinamis, dan ada pula yang 

memiliki dan waktu luang dan uang berlebih untuk kegiatan 

sosial-keagamaan.
9
 

Dalam Islam sendiri sudah dijelaskan larangan sifat 

berlebihan dalam menggunakan atau mengeluarkan uang 

(harta). Sebaliknya Islam menyukai dan mengajarkan gaya 

hidup sederhana, cukup dan seimbang dalam setiap urusan apa 

pun. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah yang 

dijelaskan dalam Q.S. Al-Isra (17): 26-27. 

                        

                              

 “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang 

dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang 

dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-

hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya 

pemborosan itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu 

adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. 

Allah tidaklah menyukai orang yang berlebih-lebihan 

atau boros dalam hidupnya. Orang yang seperti itu adalah 

orang yang tidak mau bersyukur terhadap karunia Allah SWT 

dan tidak mau menafkahkan harta bendanya kepada orang 

yang membutuhkan. Oleh karena itu sebagai seorang muslim 

                                                           
9 Fitri Nomiasari…... hlm 25. 
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untuk tidak berprilaku secara berlebihan dalam mengikuti 

gaya hidup karena hal tersebut akan meningkatkan perilaku 

hidup boros atau perilaku konsumtif. 

Faktor ke dua dalam penelitian ini adalah tingkat 

penghasilan yang memiliki kaitan dengan perilaku konsuntif 

masyarakat. Tingkat penghasilan merupakan pendapatan yang 

dapat mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Hubungan 

antara pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal yang 

sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi. 

Kenyataan menunjukan bahwa pengeluaran konsumsi 

meningkat dengan naiknya pendapatan, sebaliknya jika 

pendapatan turun, pengeluaran pengeluaran konsumsi juga 

turun. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung 

kepada kemampuan keluarga dalam mengelola 

pendapatannya.
10

 

Perilaku konsumtif adalah tindakan seseorang yang 

dipengaruhi oleh faktor-faktor sosiologis dalam kehidupanya 

yang ditunjukan untuk mengkonsumsi secara berlebihan atau 

pemborosan dan tidak terencana terhadap jasa dan barang 

yang kurang atau bahkan tidak diperlukan. Perilaku konsumtif 

merupakan kecenderungan manusia untuk melakukan 

tindakan konsumsi mereka tiada batas, membeli sesuatu yang 

berlebihan atau tidak terencana. Terbentuknya perilaku 

konsumtif pada remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Pada banyak kasus, perilaku konsumtif ini tidak berdasarkan 

kebutuhan, tetapi didorong oleh hasrat dan keinginan. 

Pergeseran perilaku konsumen tidak lagi untuk memenuhi 

kebutuhan tetapi berdasarkan motivasi untuk mendapatkan 

suatu sensasi, tantangan, kegembiraan, sosialisasi dan 

menghilangkan setres. Selain itu memberikan pengetahuan 

baru tentang perkembangan trend dan model baru serta untuk 

menemukan barang yang baik dan bernilai bagi dirinya.
11

 

                                                           
10 Chintia Dwi Yuliani. Analisis Dampak Tingkat Pendapatan Dan Perilaku 

Konsumtif Terhadap Kesejahteraan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada 

Desa Adiluwih, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu). hlm, 34. 
11 Chintia Dwi Yuliani….. hlm, 44. 
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Islam mendorong umat manusia bertujuan agar 

bekerja dan memproduksi, serta menjadikan pekerjaan itu 

sebuah kewajiban untuk orang-orang yang mampu, lebih dari 

itu Allah Swt memberikan balasan yang setimpal sesuai 

dengan amal atau perbuatan yang sesuai dengan firman Allah 

Swt dalam Q.S An-Nahl (16) ayat 97: 
 

                          

                      

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal 

saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan 

beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya 

kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri 

balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari 

apa yang telah mereka kerjakan”. (Q.S An-Nahl (16) ayat 

97)
12

 

Bekerja adalah bentuk amalan ibadah yang memiliki 

nilai lebih dimata Allah Swt. karena dengan bekerja, kita 

menunjukan usaha kita untuk mendapatkan rezeki 

sebagaimana yang telah diatur oleh Allah Swt. Allah SWT. 

yang memberi rezeki semua makhluknya dan semua makanan 

yang ada dibumi halal dan baik, lezat tidak berbahaya bagi 

badan atau akal fikiran dan urat saraf, dan melarang mausia 

mengikuti jejak bisikan syaitan yang sengaja akan 

menyesatkan manusia dari tuntunan Allah. Sehingga syaitan 

mengharamkan dari apayang dihalalkan Allah dan 

menghalalkan apa yang diharamkan.  

Imam Bukhari Mengatakan, Ibnu Abbas berkata 

bahwa makna yang dimaksud ialah makanlah sesukamu dan 

berpakaianlah sesukamu selagi engkau hindari dua perkara 

yaitu berlebih-lebihan dan sombong. Allah menghalalkan 

                                                           
12 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahnya, (Bandung: 

Diponegoro, 2006), H. 162 
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makan dan minum selagi dilakukan dengan tidak berlebih-

lebihan dan tidak untuk kesombongan.
13

 

Dalam Islam telah memiliki konsep yang mengatur 

hasrat yang bertujuan untuk kemaslahatan, pada hakikatnya 

tidak semua hasrat dapat di jadikan kebutuhan. Apabila 

ekonomi di tinjau dari segi aktivitas kemaslahatanya dalam 

prilaku konsumtif akan mendatangkan manfaat yang tidak 

hanya sebatas kepuasaan saja. Konsumen saat ini kurang 

memperhatikan syariat yang telah ditetapkan Allah swt. serta 

maslahat dan mudhorat dari setiap kegiatan yang 

dilakukannya. Meskipun demikian masyarakat ini tidak hanya 

melakukan konsumsi di lingkungan sekitarnya saja, namun 

juga di lingkungan luar dan tentunya dengan baik serta tidak 

berlebih-lebihan. 

Perilaku konsumtif adalah perilaku seseorang yang 

dipengaruhi oleh faktor-faktor sosiologis dalam kehidupanya 

yang ditunjukan untuk mengkonsumsi secara berlebihan atau 

pemborosan dan tidak terencana terhadap jasa dan barang 

yang kurang atau bahkan tidak diperlukan. Perilaku konsumtif 

merupakan kecenderungan manusia untuk melakukan 

konsumsi tiada batas, membeli sesuatu yang berlebihan atau 

tidak terencana. Terbentuknya perilaku konsumtif pada remaja 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pada banyak kasus, perilaku 

konsumtif ini tidak berdasarkan kebutuhan, tetapi didorong 

oleh hasrat dan keinginan. Pergeseran perilaku konsumen 

tidak lagi untuk memenuhi kebutuhan tetapi berdasarkan 

motivasi untuk mendapatkan suatu sensasi, tantangan, 

kegembiraan, sosialisasi dan menghilangkan setres. Selain itu 

memberikan pengetahuan baru tentang perkembangan trend 

dan model baru serta untuk menemukan barang yang baik dan 

bernilai bagi dirinya.
14

 

                                                           
13 Hasnira. Pengaruh Pendapatan Dan Gaya Hidup Terhadap Pola Konsumsi 

Masyarakat Wahdah Islamiyah Makassar. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017. hlm, 7. 
14 Chintia Dwi Yuliani. Analisis Dampak Tingkat Pendapatan Dan Perilaku 

Konsumtif Terhadap Kesejahteraan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada 
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Perilaku konsuntif bagi seorang muslim hendaknya 

hanya sekedar perantara untuk menambah kekuatan dalam 

menaati Allah, yang dimiliki indikasi positif dalam 

kehidupanya. Seorang muslim tidak akan merugikan dirinya 

untuk didunia dan di akhirat, karena memberikan kesempatan 

pada dirinya untuk mendapat dan memenuhi konsumsinya 

pada tingkat melampaui batas, membuatnya sibuk mengejar 

dan menikmati kesenangan dunia sehingga melalaikan tugas 

utamanya dalam kehidupan ini.
15

 Sebagaimana firman Allah 

dalam Q.S Al-Ahqaf [46]: 20, yang berbunyi: 

                          

                           

                    

Artinya: “Dan (ingatlah) hari (ketika) orang-orang 

kafir dihadapkan ke neraka (kepada mereka dikatakan): 

"Kamu telah menghabiskan rezkimu yang baik dalam 

kehidupan duniawimu (saja) dan kamu telah bersenang-

senang dengannya; Maka pada hari ini kamu dibalasi dengan 

azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan 

diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik”, 

(Q.S Surat Al-Ahqaf [46], 20).
16

 

 

Hasil penelitian yang dilakukan Chintia Dwi Yuliani, 

menunjukan bahwa dampak perilaku konsumtif pada 

kesejahteraan keluarga desa Adiluwih ini terdapat dampak 

positif dan dampak negatif, dampak positif yang dirasakan 

masyarakat desa Adiluwih adalah dengan pendapatan mereka 

yang meningkat, mereka dapat meningkatkan taraf hidup 

                                                                                                                              
Desa Adiluwih, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu). Fakultas Ekonomi Dan 

Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1440 H/2019. hlm, 44. 
15 Abdul Aziz, M.Ag, Etika Bisis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami 

Untuk Dunia Usaha, (Bandung: Alfabeta, 2013), H. 173 
16  Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahnya, (Bandung: 

Diponegoro, 2006), hlm. 403 
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keluarga dengan membeli jenis barang-barang tertentu yang 

mereka inginkan dan mereka sukai itu merupakan bentuk dari 

menikmati hasil dari pekerjaan mereka, meskipun mereka 

perperilaku pemborosan kebutuhan pokok sehari-hari, 

kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan sekolah anak 

tetap dapat terpenuhi. Sedangkan dampak negatifnya adalah 

sikap pemborosan, menimbulkan sifat pamer (riya), 

menimbulkan perilaku yang kurang baik bagi lingkungan 

sekitar. Perilaku konsumtif tidak hanya dilakukan oleh 

masyarakat yang berpenghasilan tinggi namun yang 

berpenghasilan cukup untuk kehidupan sehari-hari pun ikut 

berperilaku konsumtif karena gaya hidup yang cendeung 

gengsi, ikutikutan serta tidak mau kalah dengan tetangga 

sekitar. 

Perkembangan perilaku konsumen yang selalu 

mengikuti gaya hidup identic mengikutu trend dan tidak 

menyesuaikan dengan tingkat penghasilan mereka dalam 

menggunakan uang dan waktu mereka untuk dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan. Berdasarkan uraian latar belakang 

dan fenomena saat ini yang telah jelaskan diatas, maka penulis 

tertarik dan menegaskan kembali tema yang akan dibahas 

dalam penelitian ini yang berjudul: “Pengaruh Gaya Hidup 

Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Prilaku Konsumtif 

Masyarakat Perkotaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi Pada Afrizal Barbershop Di Bandar Lampung)”. 

 

D. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka agar 

penelitian ini terarah maka perlu adanya pembatasan masalah 

yang di teliti, sehingga dapat diketahui bahwa terdapat beberapa 

faktor yang mampu mempengaruhi prilaku konsumtif masyarakat 

perkotaan dalam presfektif ekonomi Islam, yaitu gaya hidup dan 

tingkat penghasilan dalam memilih dan menggunakan produk atau 

jasa yang mererka butuhkan dan inginkan, seperti halnya memilih 

memotong rambut di Afrizal Barbershop Di Bandar Lampung. 
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E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah 

diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Gaya Hidup terhadap Perilaku 

Konsumtif masyarakat pada Afrizal Barbershop Di Bandar 

Lampung? 

2. Bagaimana pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Perilaku 

Konsumtif masyarakat pada Afrizal Barbershop Di Bandar 

Lampung? 

3. Bagaimana pengaruh Gaya Hidup dan Tingkat Penghasilan 

terhadap Perilaku Konsumtif masyarakat pada Afrizal 

Barbershop Di Bandar Lampung? 

4. Bagaimana Gaya Hidup dan Tingkat Penghasilan terhadap 

Perilaku Konsumtif masyarakat dalam perspektif ekonomi 

Islam? 

 

F. Tujuan Penelitian  

Tujuan Penelitian itu pada dasarnya merupakan harapan 

atau sesuatu yang ingin capai dan dapat dijadikan arahan atas apa 

yang harus di lakukan dalam penelitian, Berdasarkan rumusan 

masalah, maka tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Gaya Hidup terhadap Perilaku 

Konsumtif masyarakat pada Afrizal Barbershop Di Bandar 

Lampung. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap 

Perilaku Konsumtif masyarakat pada Afrizal Barbershop Di 

Bandar Lampung. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Gaya Hidup dan Tingkat 

Penghasilan terhadap Perilaku Konsumtif masyarakat pada 

Afrizal Barbershop Di Bandar Lampung. 

4. Untuk mengetahui Gaya Hidup dan Tingkat Penghasilan 

terhadap Perilaku Konsumtif masyarakat dalam perspektif 

ekonomi Islam. 
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G. Manfaat penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang 

diharapkan peneliti dari hasil pelaksanaan penelitian ini, adalah 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Diharapkan dapat memperluah teori-teori mengenai 

prilaku konsuntif, gaya hidup dan tingkat penghasilan 

sehingga dapat memperluas kajian ilmu pengetahuan 

dan bermanfaat bagi pendidikan di Indonesia. 

b. Bagi masyarakat penelitian ini dapat meberikan 

alternatif informasi, memeberikan wawasan dan 

pemahaman terkait tentang pengaruh pengaruh gaya 

hidup dan tingkat penghasilan terhadap perilaku 

konsumtif masyarakat perkotaan khusunya di Bandar 

Lampung serta tinjau dari konsep ekonomi Islam. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, sangat bermanfaat untuk 

bahan referensi dalam melakukan penelitian dengan 

memberikan informasi tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumtif konsumen dalam 

perspektif ekonomi Islam 

2. Secara Praktis 

a. Bagi penulis, sangat bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan bagi penulis sendiri. Selain itu sebagai 

pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi 

salah satu syarat guna mmperoleh gelar sarjana 

ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

b. Bagi Pihak Afrizal Barbershop, penelitian ini dapat 

dipergunakan sebagai masukan dalam menerapkan 

kebijakan yang tepat untuk para konsumen yang 

berkunjung ke Afrizal Barbershop Di Bandar Lampung 

untuk dapat mempertahankan kelangsungan usaha nya 

dimasa mendatang.  



85 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang 

dilakukan mengenai pengaruh pengaruh Gaya Hidup dan Tingkat 

Penghasilan Terhadap Prilaku Konsumtif pelanggan pada Afrizal 

Barbershop di Bandar Lampung yang telah di bahas, maka 

kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh signifikan dan positif Gaya Hidup (X1) 

Terhadap Prilaku Konsumtif (Y) pelanggan pada Afrizal 

Barbershop di Bandar Lampung. 

2. Terdapat pengaruh signifikan dan positif Tingkat 

Penghasilan (X2) Terhadap Prilaku Konsumtif (Y) 

pelanggan pada Afrizal Barbershop di Bandar Lampung. 

3. Terdapat pengaruh signifikan dan positif Gaya Hidup (X1) 

dan Tingkat Penghasilan (X2) Terhadap Prilaku Konsumtif 

(Y) pelanggan pada Afrizal Barbershop di Bandar 

Lampung. 

4. Perilaku konsumtif dalam perspektif ekonomi islam 

dibangun atas dasar ajaran serta syariat Islam, dan memiliki 

perbedaan mendasar dengan teori konvensional. Perilaku 

konsumtif dalam perspektif ekonomi Islam harus 

berpedoman pada ajaran Islam yang tujuan utamanya adalah 

maslahat bukan utilitas. Maslahat merupakan suatu yang 

dapat bermanfaat dan keberkahan dari kegiatan dalam 

berprilaku. Dalam memperoleh pengahasilan dengan cara 

halal merupakan kepatuhan terhadap Allah SWT, karena 

dapat memberikan pahala. Pahala tersebut yang kemudian 

dapat dirasakan sebagai berkah dari barang atau jasa yang 

konsumsi. Dalam pandangan Islam, manusia diperbolehkan 

untuk mengkonsumsi barang atau jasa, namun sesuai 

dengan takaran yang dibutuhkan dalam kehidupannya. 

Islam menekankan sifat-sifat penting dalam berkonsumsi 

agar tidak menentang ajaran Islam dan tidak berperilaku 

pemborosan. Prilaku Konsumtif pelanggan pada saat 

berkunjung di Afrizal Barbershop di Bandar Lampung yang 
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didasari dengan kebutuhan atau inginan dan selalu 

menggunakan membayar dengan hasil pendapatan mereka 

sendir untuk melakukan potong rambut di Afrizal 

Barbershop tersebut. Jika dilihat dari perspektif Islam 

perilaku tersebut di katagorikan wajar karena konsumen 

menyesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan serta 

menggunakan uang dari hasil pendapatan konsumen itu 

sendiri. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “pengaruh Gaya Hidup dan 

Tingkat Penghasilan Terhadap Prilaku Konsumtif pelanggan pada 

Afrizal Barbershop di Bandar Lampung, maka di saran ke pada 

pihak terkait, sebagai berikut: 

1. Bagi Pihak Afrizal Barbershop di Bandar Lampung 

a) Pihak pengelola Afrizal Barbershop, perlu menciptakan 

rasa aman dan nyaman bagi konsumen yang berkunjung, 

dengan memperluas halaman parkir dan dijaga, serta 

dapat menambah fasilitas-fasilitas lain yang mendukung 

kepuasan penggan nya, seperti; nanambah kursi dan lain 

sebagainya untuk para pengunjung, hal ini akan 

berdampak pada intensitas minat berkunjung pelanggan 

lebih tinggi.   

b) Diharapkan ;ain bagi pihak pengelola Afrizal 

Barbershop, untuk selalu memperhatikan ruangan 

dengan memperbarui atau berinovasi agar mempunyai 

ciri khas tersendiri, hal ini dapat dilakukan dengan 

penataan dan desain interior ruangan yang lebih modren. 

Karena keunikan menciptakan perasaan yang positif dan 

mengarahkan pelanggan untuk berkunjung kembali di 

kemudian hari. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya melakukan penelitian 

dengan menggunakan variabel-variabel independen lainnya. 

Hal ini untuk dapat menemukan sesuatu yang baru yang 

dapat mendorong perhatian pelanggan sehingga dapat 

menjadi rekomendasi untuk menarik minat beli konsumen 
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lainnya. Selain itu, dalam pengambilan sampel juga perlu 

diperluas dan dikembangkan agar memperoleh hasil 

penelitian yang lebih akurat atau relevan. Kemudian 

sebaiknya juga bagi pihak Afrizal Barbershop untuk rutin 

melakukan riset-riset terhadap perkembagan kehidupan 

prilaku masyarakat Kota Bandar Lampung saat ini. 
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