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ABSTRAK 

 

Trend adalah sesuatu yang sedang menjamur atau sedang disukai oleh orang banyak. 

Sedangkan Diskon adalah pengurangan harga suatu produk dari harga normal dalam suatu 

periode tertentu. Keputusan pembelian adalah membeli suatu barang yang ditawarkan dengan 

didasari niat untuk membeli barang tersebut. 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana sebuah trend dan diskon dapat 

mempengaruhi sebuah keputusan pembelian fashion? dan bagaimana pandangan ekonomi 

islam terhadap adanya sebuah trend dan diskon dalam keputusan pembelian fashion. 

Adapaun tujuan dari penelitian ini, yaitu : untuk mengetahui pengaruh trend dan diskon 

dalam memutuskan sebuah pembelian oleh kosumen terhadap suatu produk yang dia 

inginkan atau diminati oleh orang-orang yang mengerti tentang trend fashion serta pandangan 

Ekonomi Islam tentang keputusan pembelian yang dilakukan karena adanya trend dan 

diskon. 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan membaca, memahami, dan mencatat berbagai bacaan yang sesuai dengan pokok 

bahasan serta mencari data yang yang bersumber dari pemilik dan konsumen di Toko 

Melstore Jkt Lampung. Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriftif kualitatif dengan 

pendekatan deduktif yang berasal dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. 

Penelitiaan ini menggunakan Non Probability Sampling dengan teknik Sampling Insidential. 

Sampling insidential adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu, siapa saja 

yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila 

dipandang orang itu kebetulan cocok sebagai responden.  

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa setiap adanya trend 

dan diskon berpengaruh terhadap konsumen yang ingin melakukan pembelian produk, hal ini 

juga harus sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki para pembeli. Memahami 

kebutuhan dan keinginan yang akan dipenuhi terlebih dahulu adalah hal yang harus dilakukan 

oleh setiap pembeli agar tidak menjadi konsumen yang konsumtif. Dalam islam pun 

dijelaskan bahwa sebagai manusia selalu berusaha keras untuk memperoleh apa yang 

menyenangkannya adapun trend dan diskon adalah kegiatan yang diperbolehkan oleh islam 

selagi tidak merugikan sesama penjual dan pembeli, sesuai dengan ketentuan syariat islam. 

Namun Allah SWT mengingatkan seharusya menusia lebih keras lagi berusaha untuk 

memperoleh apa yang ada pada sisinya dan memanfaatkan harta hendaklah sejalan dengan 

petunjuk-petunjuk Allah SWT.  

 

Kata kunci : Trend dan Diskon terhadap Keputusan Pembelian Konsumen  
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ABSTRAK 

Trend is something that is mushrooming or being liked by many people. Meanwhile, 

discount is a reduction in the price of a product from the normal price in a certain 

period. The purchase decision is to buy an item that is offered based on the intention to 

buy the item. 

The problem in this research is: how can a trend and discount affect a fashion buying 

decision? and how the Islamic economic view of the existence of a trend and discount in 

fashion buying decisions. As for the purpose of this study, namely: to determine the 

effect of trends and discounts in deciding a purchase by a consumer for a product that 

he wants or is interested in by people who understand fashion trends and the Islamic 

Economy view of purchasing decisions made because of trends and discount. 

This type of research is qualitative research, which is research conducted by reading, 

understanding, and recording various readings in accordance with the subject matter as 

well as looking for data sourced from owners and consumers at the Melstore Jkt 

Lampung shop. The nature of this research is descriptive qualitative with a deductive 

approach derived from interviews, field notes and documentation. This research uses 

Non Probability Sampling with Insidential Sampling technique. Insidential sampling is 

a sampling technique based on chance that is, anyone who happens to meet the 

researcher can be used as a sample if it is considered that the person happens to be a 

suitable respondent. 

Based on the research that has been done, it can be concluded that any trends and 

discounts have an effect on consumers who want to purchase products, this must also be 

in accordance with the financial capabilities of the buyers. Understanding the needs and 

wants that will be fulfilled first is what every buyer must do so that he does not become 

a consumptive consumer. In Islam it is also explained that as a human being always 

tries hard to get what he pleases while trends and discounts are activities that are 

allowed by Islam while not harming fellow sellers and buyers, in accordance with the 

provisions of Islamic law. However, Allah SWT reminded that people should strive even 

harder to get what is on their side and take advantage of their assets in line with Allah 

SWT's instructions. 

 

Keywords: Trends and Discounts on Consumer Purchasing Decisions 
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MOTTO 

 

                           

“Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang 

yang apabila 1menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, 

diantara keduanya secara wajar.”  (QS. Al-Furqan : 67). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Usman el-Qurtuby, Al-Quran Tajwid dan terjemahan (al-Quran Tafsir dan Hadis), 

(Bandung : Cordoba, Oktober 2013), h. 365 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Dalam memfokuskan serta mempertegas pokok 

pembahasan untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca 

maka penulis perlu menjelaskan istilah yang terkadung dalam 

skripsi. Adapun istilah yang terdapat pada judul tersebut 

sebagai berikut : 

1. Trend adalah gaya mutakhir sedang  mengetrend, bergaya 

mutakhir atau bergaya modern
1
 

2. Diskon adalah potongan harga atau setiap pembeli 

memperoleh 15%
2
 

3. Keputusan pembelian adalah bagaimana konsumen mau 

mengeluarkan sumber dayanya yang terbatas seperti uang, 

waktu, tenaga untuk menemukan barang atau jasa yang 

diinginkan 
3
 

4. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa 

yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan 

diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup 

lain dan tidak untuk diperdagangkan  

5. Perspektif merupakan suatu kumpulan asumsi maupun 

keyakinan tentang semua hal. 

6. Ekonomi Islam adalah ekonomi bermuara pada akidah 

Islam yang bersumber dari syariatnya. Ekonomi Islam 

merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari 

masalah ekonomi rakyat, seperti usaha manusia untuk 

mengalokasikan mengelola sumber daya untuk mencapai 

                                                             
1 Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,  

PT Gramedia Pustaka Umum, (Jakarta: 2008), 1486. 
2 Ibid., 333. 
3 Muhammad Istan, Analisis Factor-Faktor yang Mempengaruhi 

Keputusan Konsumen dalam Memilih Belanja di Alfa Mart Curup, Journal 

Of Islamic Economic, Vol. 1,  No. 1,  (2016), 69. 



2 

 

fallah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-

Quran dan Sunnah
4
 

Berdasarkan penjelasan istilah di atas, yang di 

maskud dalam judul skripsi adalah untuk memahami 

bagaimana konsumen melakukan pembelian dengan adanya 

Trend di kalangan masyarakat serta Diskon yang diberikan 

penjual untuk menarik pembeli atau konsumen baik melalui 

penjulan secara langsung atau tidak langsung.  

 

B. Alasan Memilih Judul  

Adapun alasan dalam memilih judul ini  penulis 

tertarik untuk membahas serta meneliti permasalahan yang 

yaitu sebagai berikut : 

1. Alasan Objektif, fenomena yang terjadi pada saat ini 

didasarkan pada hal trend atau hal-hal yang sedang naik 

pamor akan diikuti oleh kalangan masyarakat agar tidak 

kalah dengan masyarakat sekitar atau tetangga bahkan 

teman. Salah satu faktor yang menjadikan konsumen ingin 

membeli produk karena adanya diskon yang dilakukan 

penjual dengan maksud untuk menarik perhatian 

konsumen atau pelanggan agar membeli produk yang 

diperjual belikan. Hal ini menjadikan diskon dapat 

menarik perhatian pelanggan sekaligus sebagai promosi 

toko yang memiliki jenis produk untuk dijual. Walaupun 

terkadang diskon atau potongan harga ini dilakukan hanya 

dalam waktu yang tidak cukup lama akan tetapi dapat 

mengenalkan produk.  

2. Alasan Subjektif, permasalahan dan pembahasan yang 

diteliti oleh peneliti sesuai dengan keilmuan peneliti yaitu 

jurusan ekonomi islam  Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam. Serta penelitian ini juga memberikan sarana dan 

prasarana untuk data informasi yang diperoleh sehingga 

                                                             
4 Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (Psei), 

Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 19. 
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mempermudah peneliti dalam menunjang skripsi yang 

akan diteliti. 

 

C. Latar Belakang  

Pertumbuhan dan perkembangan teknologi dalam era 

globalisasi mampu membawa perubahan dalam kehidupan 

manusia. Salah satunya Internet dapat memberikan informasi 

untuk masyarakat tanpa dibatasi oleh lokasi dan waktu dan 

perkembangan fashionpun banyak mengalamai perubahan. 

Pada saat ini sepatu, tas atau barang-barang lainya tidak hanya 

sebatas kebutuhan untuk digunakan sehari-hari, namun 

digunakan untuk menunjang berpenampilan. Terlihat dimana 

trend dapat berubah-ubah sehingga berbagai macam model 

yang bervariasi, inovatif dan beragam dan semakin 

mendukung bagi para wanita dalam berpenampilan. Apalagi 

saat di hari-hari besar seperti lebaran, 17 agustus, dan hari 

besar lainnya, banyak toko yang melakukan diskon untuk 

menarik perhatian konsumen. Sehingga dihari-hari besar 

inilah banyak para pembeli yang ingin melakukan transaksi 

pembelian serta melihat produk-produk yang sangat 

digandrungi pembeli lainnya. 

Kegiatan yang mampu mengenali dan merespons 

berbagai kebutuhan dan trend dianggap berhasil dalam 

menganalisis lingkungan makronya. Tren  (trend) adalah arah 

atau urutan kejadian yang mempunyai momentum dan 

durabilitas, trend mengungkap bentuk masa depan dan 

memberikan banyak peluang dan mudah diperkirakan. 

Berbeda dengan megatren (megatrend) digambarkan sebagai 

perubahan besar dalam sosial, ekonomi, politik, dan teknologi 

yang lambat terbentuk, dan setelah terjadi perubahan itu 

mempengaruhi kita untuk sementara waktu antara tujuh atau  

sepuluh tahun dan bahkan lebih lama. 
5
    

Fandy Tjiptono potongan harga atau diskon 

merupakan salah satu jenis dari promosi penjualan, potongan 

                                                             
5 Philip Kotler Dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, 

Edisi Ketiga Belas Jilid I, (Jakarta: Erlangga, 2008), 79. 
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harga adalah pengurangan produk dari harga normal dalam 

periode tertentu.
6
 Diskon menjadikan salah satu strategi bagi 

penjual untuk menarik perhatian konsumen dengan tujuan 

memancing konsumen untuk membeli dalam kuantitas besar 

atau dapat mengikat pembeli serta memberikan nilai ekonomis 

bagi pandangan masyarakat. 

Keputusan pembelian menurut Schiffman dan Kanuk 

adalah pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan 

keputusan pembelian yang artinya bahwa seseorang dapat 

membuat keputusan, haruslah tersedia beberapa alternatif 

pilihan. Pengambilan keputusan adalah suatu pemikiran yang 

dilakukan setelah mengevaluasi beberapa pilihan. Dengan 

kata lain, agar seseorang membuat keputusan maka harus ada 

pilihan alternatif yang tersedia.
7
 

Secara khusus, konsumsi sering kali hanya dipandang 

sebatas pola makan dan minum. Namun, jika konsumsi itu 

dipandang secara luas akan ditemukan suatu konsep bahwa 

konsumsi merupakan segala aktivitas yang dilakukan untuk 

mendapatkan suatu manfaat atas penggunaan suatu barang 

atau jasa, seperti menggunaan mesin cuci, memakai pakaian 

dan lain-lain.
8
  

Dalam Al-Qu‟ran An-Nissa ayat 29 yang berbunyi tentang 

kegiatan jual beli yaitu : 

                                                             
6
 Maya Ferdina Satyo Dan Heru Suprihhadi, Pengaruh Diskon 

Harga, Merek Produk Dan Layanan Pelanggan Terhadap Keputusan 
Pembelian Garmen, Jurnal Ilmu & Riset Manajemen Vol. 2 No. 8 (2013), 4. 

7
 Kadek Ayuk Riska Oktavenia Dan I Gusti Agung Ketut Sri 

Ardani, Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian 

Handphone Nokia Dengan Citra Merek Sebagai Pemediasi, E-Jurnal 

Manajemen Unud, Vol. 8, No. 3, (2019), 1381. 
8 Syaparuddin, Prinsip-Prinsip Dasar Al-Qur’an Tentang 

Perilaku Konsumen, (Ulumuna : Volume.  XV No. 2, Desember 2011), 260. 
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 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.9 

  Dari ayat ini, asy-Syafi‟I berhujjah bahwa jual beli 

tidak sah kecuali dengan qabul (sikap menerima), karena 

qabul itulah petunjuk nyata suka sama suka. Berbeda dengan 

mu’aathaat yang terkadang tidak menunjukkan adanya suka 

sama suka, bahwa mereka melihat perkataan merupakan tanda 

suka sama suka begitu pula dengan perbuatan pada sebagian 

kondisi secara pasti menunjukkan keridhaan sehingga mereka 

menilai sah jula beli mu’aathaat. Mujahid berkata, “Kecuali 

perniagaan yang mengandung suka sama suka,” menjual atau 

membeli satu orang dengan orang yang lainnya. 
10 

 Allah SWT, melarang hambanya-hambanya yang 

mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil 

dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan 

melanggar syari‟at sepereti riba, perjudian, dan yang serupa 

dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-

akan sesuai dengan hukum syari‟at, tetapi Allah SWT 

mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu hanya tipu muslihat 

dari si pelaku untuk menghidari ketentuan hokum yang telah 

                                                             
9
 Usman El-Qurtuby, Al-Quran Tajwid dan terjemahan (al-Quran 

Tafsir dan Hadis, (Bandung : Cordoba, Oktober 2013), 83. 
10 Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, Shahih Tafsir Ibnu 

Katsir, (Bogor: PT Pustaka Ibnu Katsir, 2009), 45. 
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digariskan oleh syari‟aat Allah SWT. Misalnya sebagaimana 

digambarkan oleh Ibnu Abbas s.r menurut riwayat Ibnu Jarir 

seorang membeli dari kawannya dengan tambahan satu 

dirham di atas harga pemeblinya. Allah SWT mengecualikan 

dari larangan ini pencarian harta dengan jalan perniagaan yang 

dilakukan diatas dasar suka sama suka oleh kedua bela pihak 

yang bersangkutan. 
11 

 Allah melarang  hambanya memakan harta dengan cara 

yang bathil yaitu dengan cara pemaksaan, pencurian dan 

dengan cara perjudian yang dapat merugikan orang lain. Dan 

Allah SWT membolehkan kegiatan perniagaan dalam 

mengikuti gaya yang ada sekarang kita juga harus melihat 

sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita dan tidak 

memaksakan untuk mengikuti segala sesuatu yang sedang 

mengalami trend padahal tidak cukup mampu untuk 

membelinya. Makna yang berlaku dengan suka sama suka 

yakni kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui apa 

yang diambilnya, tanpa kecurangan, penipuan maupun 

penyembuyian aib yang kemudian saling berpisah dengan 

penuh rasa rela. Jika kedua belah pihak saling rela setelah 

terjadinya akad maka perniagaan itu halal hukumnya, meski 

keduanya belum berpisah. 

 Kegiatan yang melibatkan adanya trend dan diskon inilah 

yang menjadikan alasan seseorang melakukan kegiatan 

tersebut. Saat ini banyak cara untuk melakukan transaksi, 

kemudahan transaksi ini juga dapat dilakukan saat berada 

dimanapun kerena dapat melakukan transaksi tersebut melalui 

aplikasi yang telah banyak di internet. Hingga saat ini sudah 

ada lebih dari 15 aplikasi belanja online yang sering 

digunakan di Indonesia, yang paling banyak digunakan salah 

satunya adalah Tokopedia, Shopee dan Bukalapak. Dari tahun 

ketahun kegiatan pemebelian online saat ini menjadi hal yang 

biasa dan tidak mengganggu aktifitas seperti biasanya dan 

                                                             
11 Salim Bahreisy, Said Bahreisy, Tafsir Ibnu Katsier, ( Surabaya : 

Bina Ilmu, 2005), 368-369. 



7 

 

tidak perlu bersusah payah untuk pergi ke butik, toko, atau 

pasar yang menjual barang yang sedang dicari. Hal ini dapat 

dilakukan hanya dengan menjalankan ponsel secara cepat dan 

mudah. 

 Model-model yang semakin banyak dan berkembang, 

mengakibatkan konsumen yang ingin membeli model yang 

sedang trend dikalangan pembeli lainya dan menjadi barang 

yang banyak dicari. Hingga saat ini berbagai macam 

modelpun terus berkembang dan banyak diminati, seperti 

model sepatu, tas, kerudung dan pakaianpun banyak 

digunakan untuk menunjang berpenampilan. Trend fashion 

berfungsi sebagai refleksi dari status sosial dan ekonomi yaitu 

menjelaskan tentang popularitas atau seberapa sering mereka 

mengikuti berbagai macam kegiatan trend yang sedang terjadi. 

Salah satu pendorong kegiatan fashion yang semakin 

berkembang adalah media massa, dunia entertainment, bisnis 

dan internet. 

Faktor lain yang mempengaruhi karena adanya 

persaingan harga, harga merupakan variabel yang dapat 

dikendalikan dan yang menentukan diterima tidaknya suatu 

produk oleh konsumen. Harga semata-mata tergantung pada 

kebijakan perusahaan atau penjual, tetapi tentu saja dengan 

mempertimbangkan berbagai hal. Murah atau mahalnya harga 

suatu produk sangat relative sifatnya,
12

 harga menentukan 

kualitas barang dagangan, yang dilakukan penjual sebagai 

upaya untuk merebut pasaran dan memukul pesaing dagang 

lainnya. Sebagai salah satu hal yang membuat banyak 

konsumen melakukan pembelian produk yang mereka cari 

dengan mengadakan diskon. Diskon dilakukan saat hari-hari 

tertentu saja seperti tahun baru, lebaran, natal dan hari besar 

lainnya.  

                                                             
12 Justin G, W. Moore, dan J.William, Kewirausahaan 

Manajemen Usaha Kecil Buku 2, (Jakarta: SALEMBA EMPAT, 2001), 

221. 
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Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima 

seseorang dan pendapatan juga menjadi salah satu 

kemampuan seseorang untuk membeli sebuah produk yang di 

inginkannya. Namun hal ini juga harus melihat dari 

kemampuan pendapatan yang diperoleh oleh seseorang yang 

mengikuti trend tersebut, terkadang seseorang ingin mengikuti 

sebuah trend tetapi tidak diikuti dengan pendapatan yang 

cukup, mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan utama. 

Mengakibatkan membeli hal-hal yang tidak perlu bahkan 

barang yang telah dibelipun jarang digunakan dan dianggap 

pemborosan untuk hal yang tidak perlu. 

Pergaualan menjadi kegiatan yang dapat 

mempengaruhi adanya trend yang terjadi pada lingkungan 

sosial konsumen dan yang terjadi saat ini, karena orang-orang 

disekitarnya menggunakan produk yang sedang mengalami 

trend, hal ini menjadi salah satu daya tarik bagi  konsumen 

lainnya untuk menimbulkan keinginan untuk memiliki barang 

yang serupa.  

Proses pengambilan keputusan pembelian dalam 

Islam yang akan kita lakukan ditekanankan pada sifat adil dan 

berhati-hati yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 

26-27 : 

 

                              

                              

“26. 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. 27. Sesungguhnya 

pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan 

syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.
13

 

                                                             
13

 Usman El-Qurtuby, Al-Quran Tajwid dan terjemahan (al-

Quran Tafsir dan Hadis, (Bandung : Cordoba, Oktober 2013), 284. 
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Keputusan pembelian terjadi karena konsumen 

merasa tertarik dengan barang yang akan dibeli, sehingga 

konsumenpun melakukan pembelian terhadap barang yang di 

inginkan. Selain merasa tertarik biasanya konsumen juga 

merasakan kenyamanan terhadap barang atau pelayanan pada 

toko tesebut, kualitas yang bagus dengan harga yang 

terjangkau meyebabkan para konsumen melakukan keputusan 

pembelian pada fashion atau produk di toko itu. Karena 

adanya kebutuhan untuk menunjang berpenampilan, 

memuaskan keinginan, dan selalu ingin tampil berbeda di 

setiap pertemuan. Hal ini yang menyebakan banyaknya 

konsumen melakukan keputusan untuk membeli barang atau 

suatu produk yang mereka inginkan lainnya karena adanya 

trend suatu produk. Mengikuti trend yang sedang populer 

menyebabkan keinginan untuk membeli walaupun tidak 

terlalu dibutuhkan dan merasa harus memilikinya dan selalu 

mencari sesuatu yang baru atau cendrung mengikuti trend. 

Proses pengambilan keputusan konusmen pembelian 

melalui beberapa tahap yaitu mengenali kebutuhan terlebih 

dahulu setelah itu pencarian informasi tentang barang yang 

akan dibeli seperti menggunakan bahan apa dan sebagainya. 

Evaluasi alternatif atau melihat merek pada produk yang akan 

dibeli menimbulkan kepercayaan terhadap citra merek. 

Keputusan pembelian dipengaruhi oleh harga, manfaat, atau 

pendapatan keluarga yang diharapkan dan faktor-faktor 

keadaan yang tidak terduga mungkin timbul dan mengubah 

tujan pembeli. Adapun yang terakhir yaitu perilaku sesudah 

pembelian merasakan kepuasan atau ketidakpuasan terhadap 

produk yang sudah dibeli.
14

 Keputusan pembelian yang 

dilakukan seorang muslim juga hendaknya tidak berlebihan 

atau bukan hanya untuk kebutuhan sesaat saja, mereka harus 

                                                             
14 Nugroho J.Setiadi, Perilaku Konsumen: Perspektif Kontenporer 

Pada Motif, Tujuan, Dan Keinginan Konsumen Edisi Revisi, (Jakarta: 

KENCANA 2013), 15-17. 
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melihat manfaat dari barang yang dibeli dan kegunaan dalam 

jangka panjang bukan hanya untuk memenuhi keinginan saja   

Bandar Lampung merupakan kota dari provinsi 

lampung yang merupakan kota terbesar dan terpadat ketiga di 

pulau sumatra dan salah satu termasuk kota besar di Indonesia 

adalah kota diluar pulau jawa. Sarana pendidikan perguruan 

tinggi di bandar lampung dapat dinyatakan layak baik bagi 

para pendatang dari tahun ke tahun cendrung meningkat, ini 

merupakan peluang besar untuk menunjukkan selera 

berpenampilan yang menunjang salah satunya yaitu sepatu 

yang nyaman dan terjangkau. Seperti saat ini dimana 

mahasiswi, pelajar dan wanita karir ingin memiliki 

penampilan yang modis, fleksibel, dan trendi. Sehingga 

kegunaan sepatupun disesuaikan dengan sasaran atau 

konsumen yang tertarik dengan produk yang diperjual belikan 

sehingga dapat memuaskan konsumen. 

 Melstore Jkt Lampung adalah salah satu cabang dari 

jakarta dan telah memiliki cabang diberbagai daerah di 

Indonesia, telah digandrungi banyak wanita pada kegiatan jual 

beli online di platfrom shopee atau secara langsung melalui 

toko yang memiliki brand sendiri yaitu Damelia. Cabang 

Bandar Lampng terletak di jalan Jendral Sudirman No. 47D 

enggal. Melstore Jkt Lampung tidak hanya menjual sepatu 

tetapi tetapi terdapat baju, tas, dompet, dan memiliki harga 

terjangkau walaupun banyak toko-toko menyediakan sepatu 

dan tetap saling bersaing serta memberikan kelebihan-

kelebihan dari produk yang dimiliki untuk menarik perhatian 

pelanggan ataupun konsumen.
15

  

Berdasarkan adanya Trend dan Diskon maka suatu 

produk yang sedang dalam pembicaraan banyak orang mampu 

menarik perhatian konsumen dan memberikan potongan harga 

pada produk-produk yang sedang trend diantaranya pakaian, 

sepatu, tas dan lain-lainya. Sehingga mempengaruhi perilaku 

seseorang untuk kegiatan yang sedang pamor atau trend serta 

diikuti dengan adanya kegiatan diskon yang diberikan penjual 

                                                             
15 https://www.instagram.com/melstore.jkt.lampung  

https://www.instagram.com/melstore.jkt.lampung
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walau kegiatan diskon ini dilakukan hanya dalam batas waktu 

yang tidak lama tetapi menyebabkan masyarakat atau 

konsumen tertarik dengan adanya kegiatan ini.  

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut,tentang trend dan diskon yang banyak 

dilakukan perusahaan untuk menarik perhatian konsumen, 

dimana banyak sekali mahasiswa UIN raden intan lampung 

yang melakukan pembelian produk yang ada di Melstore Jkt 

lampung.  Maka untuk itu peneliti memberi judul penelitiaan 

ini dengan judul “ANALISIS TREND DAN DISKON 

TERHADAP KEPUTUSAAN PEMBELIAN KONSUMEN 

DALAM PERSFEKTIF EKONOMI SYARIAH.” (Studi pada 

pembeli di toko Melstore Jkt Lampung). 

 

D. Fokus Penelitiain  

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, trend dan 

diskon terhadap keputusan pembelian konsumen dalam 

perspektif Ekonomi Islam Studi pada toko Melstore Lampung. 

Dalam hal ini trend dan diskon menjadi sebagai salah satu 

keputusan untuk melakukan pembelian konsumen. Konsumen 

juga dalam menentukan pembelian harus mengikuti 

kemampuan finansial atau kebutuhan yang diperlukan serta 

menjadi konsumen yang tidak konsumtif dalam membeli 

barang. 

 

E. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan 

sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah ini adalah:  

1. Apakah  Trend dan Diskon berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian Fashion pada produk di toko 

Melstore ? 

2. Bagaimana keputusan pembelian Fashion produk 

Melstore Jkt Lampung dalam perspektif Ekonomi Islam? 
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F. Tujuan Penelitian  

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya mempunyai 

sasaran yang hendak di capai atau apa yang menjadi tujuan 

penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya. Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menjelasakan adanya pengaruh 

Trend dan Diskon yang mempengaruhi konsumen dalam 

melakukan pembelian produk di toko Melstore Jkt 

Lampung 

2. Untuk memahami dan menjelaskan pandangan Ekonomi 

Islam terhadap keputusan pembelian Fashion di toko 

Melstore Jkt Lampung  

 

G. Signifikasi Penelitian  

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk 

memberikan pemahaman tentang dampak terhadap trend 

dan diskon dalam keputusan pembelian konsumen  sesuai 

dengan pandangan ekonomi islam pada umumnya, dan 

penulis ingin menambah wawasan bagi penulis denga 

harapan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya 

sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan 

akan memperoleh  hasil yang maksimal. 

2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu 

syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh 

gelar S.E. pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 

Reden Intan Lampung. 

 

H. Penelitian Terdahulu Yang Relavan 

Melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil 

penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pembanding 

dalam penelitian untuk itu pada bagian ini akan diberikan 

penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan rencana penelitian ini. 

1. Muhammad Istan  yaitu  Analisis Faktor Faktor yang 

Mempengaruhi Keputusan Konsumen dalam Memilih 

Belanja Di Alfa Mart Curup, peneliti yang dilakukan 

adalah Analisis menggunakan regresi linier berganda, f 
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test, t test, dan test koefisien determinasi (R2). Analisis 

regresi linier berganda memperlihatkan bahwa semua 

variabel memiliki koefisien positif. Uji f menunjukkan 

bahwa variabel faktor personal, faktor sosial, faktor 

budaya, faktor psikologis, faktor harga secara bersama 

mempengaruhi keputusan konsumen berbelanja di Alfa 

Mart. Sementara t test memperlihatkan bahwa faktor 

personal dan psikologis juga mempengaruhi keputusan 

nasabah dalam berbelanja di Alfa Mart. Sementara R2 

menunjukkan bahwa faktor-faktor budaya, sosial, 

personal, dan psikologis memiliki point 21.7%, artinya 

mampu menjelaskan hubungan antar variabel. Sementara 

78.3% dijelaskan oleh faktor lainnya. 

2. Wahyu Ningsih yaitu pengaruh pelayanan dan diskon 

terhadap keputusan pembelian di Toko Bella ACC 

Yogyakarta. Penelitian  bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh variabek produk, pelayanan dan diskon 

terhadap keputusan pembelian pada toko Bella Acc 

Yogyakarta, baik secara persial maupun secara 

simulutan. Metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode 

analisis regresi linier berganda, populasi dalam penelitian 

ini tidak diketahui sampel diambil dengan teknik 

purposive sampling dengan jumlah sampel adalah 64 

orang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa produk 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian, dengan koefisien regresi sebesar 0,371 

(bertanda positif) dan sig 0,000(<0,050). Pelayanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian dengan koefisien regresi sebesar 0,363 

(bertanda positif) dan sig 0,044(,0,05). Diskon 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian dengan koefisien regresi sebesar 0,211 

(bertanda positif) dan sig 0,043 (<0,05). Sementara itu 

produk, pelayanan, dan diskon berpengaruh secara 

simulutan terhadap keputusan pembelian, dengan 
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koefisien determinasi 0,526 dan nilai signifikasi 0,000 

(<0,05). 

3. Dian Novita Sari, Achmad fauzi DH, dan Lusy Deasyana 

Rahma yaitu pengaruh trend fashion terhadap keputusan 

pembelian (survey pada konsumen wanita butik ria 

Miranda cabang malang). Penelitian ini bertujuan 

menjelaskan: 1. Pengaruh signifikasi variabel Trend 

Fashion yang terdiri dari gaya yang diterima, mayoritas 

kelompok, siklus waktu dan pemimpin opini parsial dan 

simulutan terhadap keputusan pembelian produk, 2. 

Variable yang memiliki pengaruh dominan terhadap 

keputusan pembelian. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah explаnаtory reseаrch dengan pendekatan 

kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah konsumen 

wanita butik ria Miranda cabang malang yang 

mengunjungi butik terdapa 112 orang responden yang 

dijadikan sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling, adapun analisis 

yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis 

regeresi linier berganda. Hasil analisis regresi linier 

berganda menunjukan bahwa variabel-variabel trend 

fashion yang terdiri dari gaya yang diterima, mayoritas 

kelompok, siklus waktu dan pemimpin opini parsial dan 

simulutan terhadap keputusan pembelian produk. Secara 

simuluta F hitung yaitu 116,428 dan F tabel 2.46 nilai sig 

F 0,000. Sedangkan secara parsial variabel gaya yang 

diterima menunjukkan nilai t hitung sebesar 5,128. 

Mayoritas kelompok menunjukkan nilai t hitung 2,8 

siklus waktu menunjukkan nilai t hitung 2,565 dari 

pemimpin opini menunjukkan niali t hitung sebesar 

5,046. Diketahui juga variabel yang mempunyai 

pengaruh dominan terhadap variabel keputusan 

pembelain produk adalah gaya yang diterima. 

4. Devi Anggraeni yaitu Trend Dan Diskon Terhadap 

Keputusan Pembelian Fashin Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam (Studi pada pembeli produk di Toko Melstore Jkt 
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Lampung) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

trend dan diskon dapat mempengaruhi konsumen dalam 

membeli sebuah fashion produk yang banyak diminati 

oleh orang-orang yang mengerti tentang trend fashion.  

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif dengan pendekatan deduktif yang berasal dari 

wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. 

Penelitian ini menggunakan Non Probability Sampling 

dengan teknik Sampling Insidential. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan trend dan diskon berpengaruh dalam 

mengambil keputusan pembelian pada produk fashion 

yang diinginkan konsumen atas dasar suka sama suka, 

sesuai kemampuan finansial yang cukup dan kebutuhan 

terhadap produk itu sendiri. 

 

I. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian 

Adapun  jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah  penelitian  Kualitatif 

dengan berusaha melaksanakan  pengkajian data  

Deskriptif  yang akan dituangkan dalam bentuk 

laporan atau uraian. Menurut  Bogdan  dan Taylor  

penelitian  Kualitatif  adalah suatu  prosedur  

penelitian yang menghasilkan Deskriptif  berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang 

perilaku yang diamati.
16

 Metode penelitian  kualitatif 

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawanya 

adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 

instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 

secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

                                                             
16 Nurul Zuriah, Metodelogi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, 

(Jakarta, PT Bumi Aksara 2007), 92. 
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deduktif dan hasil penelitian kualitatif 

lebihmenekankan makna daripada generalisasi. 
17

 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, 

aratinya peneliti berusaha untuk mendeskripsikan dan 

memecahkan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan objek penelitian tersebut yang 

bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sitematis dan objektif mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-

unsur yang ada atau fenomena tertentu.
18

 Berdasarkan 

sifat penelitian ini termasuk dalam penelitian 

kualitatif. Sumber data penelitian kualitatif adalah 

tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis 

yang dicermati peneliti dan benda yang diamati 

sampai detailnya agar dapat ditangkap maknanya 

yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.
19

 

2. Sumber Data 

Secara umum sumber data penelitian adalah subjek 

dari mana data diperoleh:
20

 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari pihak lapangan melalui 

wawancara mendalam.
21

 Adapun data perimer dalam 

penelitian ini adalah kata-kata atau ucapan dari 

informan yang berkaitan dengan trend dan diskon 

terhadap keputusan pembelian konsumen. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu sumber data diluar kata-

kata dan tindakan yakni sumber tertulis. Dilihat dari 

                                                             
17 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta 2017), 9. 
18 Moh. Pabundu Tika, Meteodelogi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi 

Aksar, 2006), 57. 
19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Dalam Suatu 

Pendekatan Praktek (Edisi Revisi IV), (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 22. 
20 Ibid.,114. 
21 Ibid., 95. 
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sumber tertulis.
22

 Dapat dibagi atas sumber dari buku 

dan majalah ilmiah, sumber arsip Dokumen Peribadi 

dan Dokumen Resmi. 

3. Penyajian Data 

a. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan elemen atau 

unsur yang akan kita teliti. Populasi adalah totalitas 

semua nilai yang mungkin hasil menghitung atau 

pengukuran, kuantitatif atau kualitatif dari pada 

karakteristik tertentu mengenai sekumpulan obyek 

yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-

sifatnya. 
23

 

Pada penelitian ini, maka yang menjadi 

populasi dalam penelitian yaitu penjual dan pembeli 

yang membeli produk di toko Melstore Jkt-

Lampung.  

b. Sampel  

Sampel adalah bagian suatu objek dan subjek 

yang memawakili populasi. Adapun pengambilan 

harus sesuai dengan kualitas dan karakteristik suatu 

populasi. Sampel yang diambil dari populasi  benar-

benar refresentatif  (mewakili), pada penelitiaan ini 

menggunakan Non Probability Sampling dengan 

teknik sampling insidential. Sampling insidential 

adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan 

bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai 

sampel bila dipandang orang kebetulan itu cocok 

sebagai sumber data.
24

   

Dalam penelitian ini peneliti menarik sampel 

yang tidak terbatas atau tidak dapat dihitung, 

                                                             
22 Supranto, Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 24. 
23 Didin Fatihudin, Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, 

Manajemen Dan Akuntansi, ( Sidoarjo : Zipatama Publishing, 2015), 64.  
24 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung : Alfabeta, 

2018), 221 dan156. 
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sehingga sampel yang diambil dalam penelitian 

adalah pengguna atau pembeli yang dijumpai oleh 

peneliti yang membeli produk di toko Melstore Jkt 

Lampung.   

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Metode observasi adalah suatu proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai 

proses pengamatan dan ingatan, penelitian berkenaan 

dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala 

alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu 

besar.
25

 Metode observasi penulis gunakan untuk 

membuktikan data yang diperoleh selama penelitian, 

dalam hal ini, peneliti akan melakukan pengamatan 

dilapangan untuk memperoleh data yang obyektif dan 

akurat sebagai bukti atau fakta penelitian yang kuat. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam 

penelitian yang berlangsung secara lisan yang 

dilakukan dua orang atau lebih dengan bertatap muka 

untuk mendengarkan secara langsung informasi-

informasi atau keterangan. 
26

 

Peneliti menggunakan metode wawancara 

secara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data. Dalam wawancara 

ini peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang 

informasi apa yang akan diperoleh, oleh karena itu 

dalam melakukan wawancara peneliti juga sudah 

menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-

pertanyaan yang alternative jawabannya telah 

disiapkan.
27

 Hal ini ditujukan kepada para konsumen 

atau pengguna produk yang ada pada Toko Melstore 

                                                             
                                25 Suharsimi Arikunto, Op.cit., 22.  

26 Cholid Narbuko, Metode Pnelitian, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 

2013), 83. 
27 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta 2017), 9. 
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Jkt Lampung dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti.  

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara mencari 

data atau informasi dari sebuku-buku, catatan-catatan, 

transkip, legger, agenda dan lain sebagainya.
28

 

Peneliti akan menghimpun data yang dibutuhkan 

dengan mendokumentasikan berupa bukti tertulis dari 

objek penelitian untuk memperkuat data yang 

diperoleh seperti gambaran umum, visi dan misi. 

5.  Analisis Data  

  Analisis data adalah suatu usaha untuk mengurangi 

suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian 

sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai 

itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih 

terang ditangkap maknanya atau leblih jernih dimengerti 

perkaranya. 
29

 

Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, 

data display,  dan conclusion drawing atau ferication. 30
 

a. Reduksi Data, data yang diperoleh dari laporan 

jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat 

secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal pokok memfokuskan 

pada hal-hal yang penitng dicari tema dan polanya.  

b. Penyajian Data, langka selanjutnya mendisplaykan 

data. Penyajian data dalam kualitatif dapat diuraikan 

dalam bentuk uraian secukupnya, bagan, hubungan 

antara kategori dan sejenisnya. Dengan 

mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 

                                                             
28 Jusuf Soewadji, Pengantar Metodelogi Penelitian, (Jakarta: 

Mitra Wacana Media, 2012), 160. 
29 Djam‟an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Pendidikan 

Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), 105. 
30  Ibid., 201. 
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c. Verifikasi atau Penyimpulan Data, kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten.  

  Dari hasil yang dilakukan peneliti 

mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, 

dan dokumentasi, kemudian mengumpulkan hasil 

observasi yang telah dilakukan dan mendeskripsikan 

data yang telah diperoleh maka simpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Trend dan Diskon dalam Ekonomi Islam 

1. Trend  

a. Pengertian Trend 

Trend adalah arah atau urutan kejadian yang 

mempunyai momentum dan durabilitas, trend 

mengungkap bentuk masa depan dan memberikan 

banyak peluang dan mudah diperkirakan. Atau tren 

merupakan suatu pandangan, gagasan, ide maupun 

mode yang sedang digandrungi oleh masyarakat, 

dapat digemari oleh anak remaja, anak-anak, dewasa 

maupun orang tua. Trend adalah sesuatu yang sedang 

menjamur atau sedang disukai dan digandrungi oleh 

orang banyak.
31

 Cirinya mudah saja, apabila kita 

sedang berjalan ditempat-tempat umum atau tempat 

berbelanja tertentu dan melihat ada sebuah kesamaan 

pada 5-25 orang yang lewat maka itulah trend yang 

sedang berlaku. 

 Trend secara umum dapat disimpulakan 

merupakan objek yang sedang menjadi pusat 

perhatian di kalangan masyarakat pada saat tertentu. 

Jikai berkaitan dengan fashion atau busana serta alat 

penunjang lainnya seperti tas dan sepatu. Trend 

merupakan busana atau mode yang digemari oleh 

sebagian besar masyarakat pada periode tertentu. 

Secara umum tugas ke khalifahan manusia 

adalah tugas untuk mewujudkan kemakmuran dan 

kesejahtraan dalam kehidupan. Sebagaimana dapat 

dilihat dalam firman allah SWT dan QS. Al-An‟am 

ayat 165 : 

                                                             
31 Philip Kotler Dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, 

Edisi Ketiga Belas Jilid1 (Jakarta: Erlangga, 2008), 79. 
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“dan Dia lah yang menjadikan kamu 

penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan 

sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) 

beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang 

diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu 

Amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang”.32 

Apabila kita kembali menelah surat Al-

Qur‟an itu secara keseluruhan, maka sekurang-

kurangnya kita akan dapat merasakan suatu 

kesimpulan bahwa hidup dan kehidupan ini telah 

disoroti dengan sinar cahaya petunjuk dari segenap 

penjuru. Karena didalamnya diterangkan soal-soal 

aqaid serta dail-dalilnya, soal Rasul dan wahyu serta 

bantahannya terhadap orang-orang kafir yang 

membangkang, soal kebangkitan hari akhirat dan Al-

Jaza‟ (balasan amal), tentang ajaran yang penting-

penting tentang hubungan manusia dengan khaliknya, 

hubungan manusia sesama manusia terutama berbuat 

baik kepada dua ibu bapak, soal pertentangan dalam 

agama, soal amal perbuatan dan lain-lainnya. Memang 

kelebihan yang terdapat pada seseorang atau pada 

suatu kelompok atau pada suatu bangsa dan 

sebagainya, dan kekurangan atau kelemahan di pihak 

lainnya dalam sumber dari segala macam perselisihan 

                                                             
32 Usman el-Qurtuby, Al-Quran Tajwid dan Terjemahan (al-

Quran Tafsir dan Hadis), (Bandung : Cordoba, Oktober 2013), 150. 
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dan permusuhan dalam hidup dan kehidupan manusia 

semenjak dahulu kala sampai akhir zaman, baik bagi 

orang-orang yang masih primitif maupun bagi orang-

orang yang sudah maju. Pada ayat ini Allah SWT 

menegaskan, bahwa Dialah Yang menjadikan manusia 

penguasa-penguasa di bumi ini untuk mengatur dan 

Dia pulalah yang meninggikan derajat sebagai dari 

mereka dari sebagian lainnya, semua itu adalah 

menurut Sunnah Allah SWT untuk menguji mereka 

masing-masing apa yang diberikan Tuhan kepadanya. 

Oleh karena itu, manusia tidak tidak boleh iri hati dan 

dengki terhadap pemberian Tuhan kepada seseorang. 

Karena semua itu dari Allah SWT dan semua 

pemberian-Nya adalah ujian bagi setiap orang. 
33

  

Siklus hidup produk terdiri dari gaya, mode, 

dan fad yaitu, gaya adalah jenis ekspresi dasar dan 

berbeda yang muncul dalam bidang usaha manusia, 

gaya muncul dalam bidang yang muncul dalam 

bidang usaha manusia. Gaya muncul di bidang 

perumahan, pakaian, dan seni, gaya dapat bertahan 

selama beberapa generasi dan menjadi trend yang 

datang dan pergi. Mode adalah gaya yang populer atau 

diterima saat ini dalam bidang tertentu, mode melalui 

empat tahap ; perbedaan, emulasi, mode massal, dan 

penurunan. Fad adalah mode yang cepat dilihat 

masyarakat, diadopsi dengan antusiasme besar, cepat 

mencapai puncak dan menurun dengan sangat cepat. 
34

 

 

 

                                                             
33

 Milik Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qu‟ran Dan 

Tafsirnya Jilid III Juz 7-8-9, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 

1990), 344. 
34 Philip Kotler Dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, 

Edisi Ketiga Belas Jilid1 (Jakarta: Erlangga, 2008), 304. 
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b. Trend Fashion Masa Kini 

 Agama sesungguhnya memberikan dorongan 

agar wanita mempercantik dirinya dan berhias dengan 

sesuatu yang menarik di hadapan sang sumi, dan 

menjadikan seorang wanita sebagai sumber 

ketenangan jiwa bagi laki-laki dengan segala 

kebaikan yang dimilikinya, Rasullullah saw bersabda 

dalam hadisnya yaitu;  

ًِ َوَسلََّم، قََل: َعْه َعْبِد هللاِ ْبِه َعْمٍرِو ، أَنَّ َرُسىََلهللاِ َصلَّى هللاُ َعلٍَْ 

الَِحةُ<< )رواي مسلم( ْوٍَا الصَّ ٍُْر َمتَا ِع الدُّ ْوٍَا َمتَاٌع، َوَخ   >>الدُّ

 Dari „Abdullah ibn „Amru bahwasanya 

Rasulullah saw. bersabda: “Dunia adalah 

perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia 

adalah wanita salehah”. (HR Muslim dari Abdullah 

bin Amr) 
35

 

 

  Wanita pada dasarnya ialah perhiasan dunia 

yang mampu mempunyai daya tarik khusus dengan 

sikapnya yang lemah, lembut, indah dan mempesona. 

Segala yang terdapat pada tubuh wanita merupakan 

hal menarik dan sedap untuk dipandang oleh mata, 

baik dari ujung rambut sebagai mahkota 

keindahannya hingga ujung kakinya. Namun 

sayangnya keindahan dan anugrah tersebut banyak 

yang sudah menyiayiakan, bahkan keindahan tersebut 

tidak djadikan sebagai konsumsi sendiri melainkan 

untuk kebutuhan komersial, baik untuk di dunia 

hiburan, bisnis, poliitk, maupun sosial 

kemasyarakatan.
36

 

 Setiap pergantian era ataupun masa, 

penampilan yang berupa pakaian atau busana 

merupakan suatu penunjang yang kuat yang berkaitan 

                                                             
35

 Ansharullah, Pakaian Muslimah Dalam Perspektif Hadis Dan 

Hokum Islam, Jurnal Syariah Dan Hokum Volume 17 Nomor 1(Juli 2019), 

76-77. 
36Mohammad Asmawi, Islam Sensual, (Yogyakarta : Darussalam, 

2003), 15 
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dengan status, kelas bahkan gender. Dengan adanya 

perubahan itupun menunjukkan betapa luasnya 

transformasi sosial dari tahun ke tahun tentang trend 

yang ada, seperti yang kita lihat saat ini dari awal 

jilbab hanya sebagai penutup biasa, kemudian 

berubah pada jilbab umumnya dan kemudian berubah 

menjadi fashion. Fashion tersebut bukan hanya 

berlaku bagi jilbab saja melainkan berupa busana dan 

beberapa fashion item yaitu tas dan sepatu. Busana 

atau pakaian yang dikenakan termasuk busana muslim 

dapat mendeskripsikan identitas pengguna, selera, 

pendapatan, perdagangan dan tingkat religiusitas bagi 

yang menggenakan pakaian tersebut. Bahkan 

pengguna dari busana inipun bervariasi baik menurut 

jenis usia, kelamin, status perkawinan, asal daerah, 

dan pekerjaan. 
37

  

 Manusia merupakan mahluk sosial yang 

butuh interaksi antara satu dengan yang lainnya. 

Pakaian atau yang biasanya disebut dengan sangan ini 

merupakan salah satu kebutuhan primer, atau salah 

satu kebutuhn pokok bagi manusia. Awal mulanya 

pakaian berfungsi sebagai pelindung tubuh manusia 

dari sengatan panas matahari dan dinginnya hawa 

namun demikian, saat ini karena adanya perbedaan 

zaman dan berbagai macam budaya mulai menjarahi 

penjuru dunia akhirnya pakaian tersebut menjadi 

bukan hanya sebagai pelindung tubuh dari sengatan 

matahari atau dinginnya malam, melainkan 

menjadikannya sebagai bentuk estetika yang ada 

dalam masyarakat. Dengan adanya estetika tersebut 

menjadi penampilan kita lebih menarik, manis, dan 

fashionable. Terkadang karena estetika tersebut 

seseorang dapat menilai kepribadian dari seseorang 

apakah dia kaya, apakah dia miskin dan sebagainya. 

                                                             
37 Idy Subandy, Fashion sebagai Komunikasi, (Yogyakarta : 

Jalasutra, 1996), 36. 
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Berbusana sesuai syariat islam bukan hanya sebagai 

penutup tubuh, melainkan sebagai identitas kita 

sebagai wanita muslimah yang bermoral, beretika dan 

bermanfaat. Adapun esensial lain selain itu adalah 

tanda kesyukuran kita terhadap apa yang Allah 

berikan.  

 Seperti yang disampaikan dalam ayat 

dibawah ini : Q.S Al-a‟raff : 26 

                           

                           

 “Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah 

menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup 

auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan 

pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang 

demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda 

kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu 

ingat”.38 

 

 Allah Ta‟ala memberikan karunia kepada 

hamba-hamba-Nya berupa pakaian dan perhiasan. 

Pakaian untuk menutupi aurat yaitu perkara yang 

dianggap buruk bila terlihat. Perhiasan ialah perkara 

untuk keindahan lahiriah. Yang pertama merupakan 

kebutuhan primer dan yang kedua sebagai sekunder. 

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ali r.a, 

“Bahwasanya Ali mendatangi seorang pemuda. Dia 

membeli kemeja panjang seharga tiga dirham dari 

pemuda itu. Ali memakinya dan kemeja itu menutupi 

tubuhnya mulai dari pergelangan tangan hingga kedua 

mata kaki. Ketika dia memakainya, dia berkata, 

“Segala puji bagi Allah yang menganugrakan 

                                                             
38

 Usman El-Qurtuby, Al-Quran Tajwid dan terjemahan (al-

Quran Tafsir dan Hadis, (Bandung : Cordoba, Oktober 2013), 153. 
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perhiasan yang kugunakan untuk bergaya di antara 

manusia dan untuk menutupi auratku. „Ali ditanya, 

„Apakah ungkapan itu kaudengar dari Rasulullah saw. 

atau ungkapan engkau sendiri?‟ Ali berkata saya 

mendengar ungkapan itu dari Rasullulah saw. Ketika 

berpakaian, beliau berkata ; 

 

ًْ ِمهَ  ِ َرَزقَىِ ًِ فًِ الىَّ  اَْلَحْمُد لِِلّ ُل بِ ٌْش ما أَتََجمَّ ًْ الِر ًِ َعْىَرتِ اِس  َوأَُواِري بِ   

  “Segala puji bagi Allah yang 

menganugerahkan kepadaku pakaian dari bulu yang 

kugunakan untuk bergaya di antara manusia dan 

untuk menutupi auratku.” 

 

 Firman Allah SWT, “Dan pakaian takwa 

adalah lebih baik”. Para musafasir berikhitilaf 

mengenai makna penggalan ini. Akramah berkata 

bahwa pakaian takwa ialah busana yang dipakai oleh 

Ibnu Abi Hatim. Ada pula yang mengartikannya 

sebagai pakaian keimanan, atau amal saleh, atau tanda 

kebaikan di wajah. Seluruh pengertian itu berdekatan 

maknanya. 
39

 

 Seseorang dapat menjadi lebih baik dan indah 

dibandingkan dengan perhiasan, karena dengan 

keimanan itu dapat menjadikan pribadi seseorang 

lebih baik seperti pandai dalam menjaga diri 

menciptakan sifat malu, berbuat amal shaleh karena 

pada dasarnya keindahan yang terdapat dalam jiwa 

(inner beuaty), lebih indah dibandingkan dari 

keindahan luar jiwa kita (outer beuaty), dan itulah 

keindahan yang hakiki. 
40

   

                                                             
39

 Muhamad Nasib Ar-Rifa‟I, Taisiru al-Aliyyul Qadir li 

Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 

349  
40 Syaikh Abdul Wahab, adab berpakaian dan Berhias, (Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar, 2014), 11. 
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 Dari ayat itupun kita dapat mengambil intisari 

dan memahami bahwa pakaian (busana) itu memiliki 

lima hukum taklif yaitu terdiri dari:
41

 

a) Pakaian yang wajib yakni pakaian yang secara 

keseluruhan jika digunakan maka menutup aurat, 

melindungi dari marabahaya seperti panas, tindak 

kriminal dan lain-lainnya.  

b) Pakian yang disukai, yaitu pakaian yang berfungsi 

untuk menjadikannya sebagai perhiasan yang 

indah tanpa diiringi sikap sombong atau sesuatu 

yang berlebih-lebiahn 

c) Pakaian yang diharamkan, yaitu pakaian yang 

yang dilarang oleh Allah demi sebuah kebaikan 

yang terdapat suatu hikmah didalmnya. Seperti 

sutra, dan emas diperuntukkan bagi kaum laki-

laki dan bagi kaum laki-laki dan bagi kaum 

wanita sepertei menampakkan perhiasannya, 

pakaian yang dipersombongkan. 

d) Pakaian yang dibenci (makruh), yaitu pakian yang 

digunakan secara berlebihan yang menimbulakn 

kesombongan dalam dirinya  

e) Pakaian yang diperbolehkan (mubah), yaitu 

pakaian yang indah jika digunakan, bersih, rapi 

dan tidak ada unsur untuk bersikap congkak atau 

sombong. 

 Islam menghendaki kepada seluruh umatnya 

unutk menggunakan pakaian sesuai dengan fungsinya 

karena sebagaimana yang kita ketahui aurat 

meupakan suatu hal yang sangat sensitif dan dapat 

memberikan dampak negatif bagi yang melihatnya. 

Dalam Al-Quran sendiri tidak ada yang menetapkan 

mode ataupun warna yang harus digunakan oleh umat 

isalm, perlu diketahui warna putih merupakan warna 

yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW 

                                                             
41

 Ibid., 12. 



29 

 

dikarenakan warna putih sendiri mampu menyerap 

panas, melambangkan kebersihan, kerapihan, 

kesederhanaan terhadap pakaian.
42

 

 

2. Diskon  

a. Pengertian Diskon 

 Pengertian diskon menurut Carthy yang 

dikutip oleh Arif Isnaini, diskon merupakan 

pengurangan dari harga daftar yang diberikan oleh 

penjual kepada pembeli yang juga mengorbankan 

fungsi pemasaran atau menyediakan fungsi tersebut 

untuk dirinya sendiri. Potongan harga dapat menjadi 

alat yang bermanfaat dalam perencanaan startegi 

pemasaran. 
43

 

 Diskon juga disebut dengan istilah khasm, 

diskon dalam jual beli islam terdapat pada akad 

muwadla’ah atau Al-Wadiah. Akad Al-Wadiah 

merupakan bagian dari prinsip jual beli dari segi 

perbandingan harga jual dan harga beli. Bay’al-

muwadla’ah adalah jual beli dimana penjual 

melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah 

dari pada harga pasar atau dengan potongan (diskon), 

penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan 

untuk barang-barang nilai bukunya sudah sangat 

rendah.
44

 

 Berdasarkan pengertian tersebut bahwa 

penjual dalam menerapkan diskon tentunya telah 

memperhitungkan dengan bijaksana kegiatan program 

diskon tidak menimbulkan kerugian bagi penjual. 

Penjual menyelenggarakan kegiatan diskon dengan 
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tujuan dapat meningkatkan penjualan, sehingga 

penjual melakukan program diskon sedemikian rupa 

sehingga dapat menarik pembeli dan tertarik.  

b. Ketentuan Harga Diskon dalam Hukum Ekonomi 

Syariah  

 Ketentuan harga diskon dalam hukum 

ekonomi syariah diperbolehkannya suatu transaksi 

selama hal tersebut tidak menyebabkan kemudarotan 

pada penjual maupun pada pembeli. Transaksi yang 

diperbolehkan yaitu:
45

 

1) Hukum asal pada semua transaksi adalah halal 

yang tidak bisa dibatalkan kecuali dengan dalil 

yang benar, jelas dan tegas.  

2) Adapun gharar yang terkandung dalam ttransaksi 

ini dianggap tidak ada atau dimaafkan, karena 

tidak menyebabkan kemudharatan pada kedua 

belah pihak. Bagi penjual atau pembeli layanan 

jasa ia tetap beruntunng.  

 Istilah potongan harga atau diskon ini 

memang belum dikenal di kalangan fuqaha dalam 

kitab-kitab mereka, akan tetapi istilah yang dikenal 

mereka menunjuk pengertian potongan harga atau 

diskon adalah al-batt min al-tbaman atau al-nags mi 

al-tbaman (penurunan harga atau pengurangan 

harga). 
46
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a) Firman Allah dalam Al-Qur‟an, surat Al- 

Baqarah ayat 188:  

                     

                  

          

 “Dan janganlah kamu makan harta di antara 

kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu 

menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan 

maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta 

orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu 

megetahui”. 47 

b) Hadis 

ٍْدَعْه أَبًِ  ُ  َسِع
ّ
ِ َصلَّى هللّا

ّ
ُ َعْىًُ أَنَّ رُسْى َل هللّا

ّ
ًَ هللّا  اْلُخْدِر ْي َر ِض

ًِ وَ  ٍْ ٍُْح َعْه تََراٍض، َعلَ ًِ َوَسلََّم قََل : إوََّما اْلبَ  آلِ

 )رواي البٍهقً وابه ماجً وصححً ابه حبان(

 Dari Abu Sai‟d Al Khudri bahwa Rosulullah 

SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus 

dilakukan suka sama suka.’ (HR. al-Baihaqi dan Ibnu 

Majah, serta dinilai shahih oleh ibnu Hibban). 
48

 

c. Khiyar Dalam Jual Beli  

  Jual beli menurut agama islam dibolehkan 

memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan 

membatalkannya. Secara etimonologi khiyar berarti 

                                                             
47 Usman El-Qurtuby, Al-Quran Tajwid dan Terjemahan Al-

Quran Tafsir dan Hadis, (Bandung : Cordoba, Oktober 2013), 29. 
48

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, 
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memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara umum 

artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua hal 

(atau lebih) untuk dijadikan orientasi. 
49

 

 Secara terminologi para ulama fiqh 

mendefinisikan khiyar,antara lain : Menurut Wahbah 

Al-Zuhaili mendefinisikan khiyar dengan “Hak pilih 

bagi salag satu atau kedua belah pihak yang 

melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau 

membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan 

kondisi masing-masing pihak yang melakukan 

transaksi”. Menurut Sayyid Sabiq “Khiyar adalah 

mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan 

atau membetalkan (jual beli).
50

 Karena terjadinya oleh 

sesuatu hal, khiyar dibagi menjadi tiga macam :  

1) Khiyar Majelis, artinya antara penjual dan 

pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual 

beli atau membatalkannya. Selama keduanya 

masih ada dalam satu tempat (majelis), khiyar 

majelis boleh dilakukan dakam berbagai jual beli. 

Bila keduanya telah berpisah dari tempat akad 

tersebut, maka khiyar mejelis tidak beralaku lagi, 

batal. 

2) Khiyar Syarat, yaitu penjualan yang di dalamnya 

disyariatkan sesuatu oleh penjual maupun oleh 

pembeli, seperti seseorang berkata “saya mau jual 

rumah ini dengan harga Rp100.000.000,00 

dengan syarat khiyar selama tiga hari” 

3) Khiyar Aib, artinya dalam jual beli ini 

disyariatkan 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 
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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.
51

 

4) Khiyar ar-ru’yah adalah hak pilih bagi pembeli 

unutk menyatukan berlaku atau batal jual beli 

yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum 

ia lihat keika akad berlangsung. Kemudia jika 

pembeli melihat barang tersebut dan tidak 

berminat karena tidak sesuai dengan 

keinginannya, maka pembeli berhak menarik 

untuk membatalkan diri dari akad jual beli 

tersebut. 
52

 

d. Hikmah Khiyar  

1) Khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung 

menurut prinsip-prinsip islam, yaitu suka sama 

suka antara penjual dan pembeli 

2) Mendidik masyarakat agar hati-hati dalam 

melakukan akad jual beli sehingga pembeli 

mendapatkan barang dagangan yang baik atau 

benar-benar disukainya 

3) Penjual tidak semena-mena menjual barang 

kepada pembeli dan mendidiknya agar bersikap 

jujur dalam proses jaul beli  

4) Terhindar dari unusr-unsur penipuan, baik dan 

terjalin cinta kasih antar sesama. Adapun ketidak 

jujuran atau kecurangan pada akhirnya akan 

berakibat dengan penyesalan di salah satu pihak 

dapat mengarah kepada kemurahan, kedengkian, 

dendam dan akibat buruk lainnya. 
53
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B. Trend, Diskon dan Fashion dalam Ekonomi Konvensional 

1. Trend 

a. Definisi Trend  

Kata trend berasal dari bahasa inggris yaitu 

trends merupakan kata yang sudah tidak asing 

ditelinga kita, selain mendengar kata trend ini kita 

juga sering mengucapkannya. Menurut kamus besar 

bahasa Indonesia trend atau mode merupakan bentuk 

nomina yang bermakna ragam cara atau bentuk 

terbaru pada suatu waktu tertentu (tata pakaian, 

potongan rambut, corak hiasan serta penggunaan 

jilbab dan sebagainya). Trend adalah segala sesuatu 

yang sedang dibicarakan, diperhatikan, dikenakan, 

atau dimanfaatkan oleh mayoritas masyarakat pada 

saat tertentu.
54

 

Trend mempunyai masa atau umur 

dimasyarakat, trend terjadi pada saat tertentu karena 

trend mempunyai masa atau umur dimasyarakat.
55

 

Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita 

mendengar kata trend karena kata trend ini bisa kita 

temukan hamoir disegala bidang, ini menunjukkan 

bahwa kata trend sudah sangat familiar dalam 

kehidupan masyarkat modern. Karena trend adalah 

segala sesuatu yang sedang dibicarkan, diperhatikan, 

dikenkan atau dimanfaatkan oleh mayoritas masyarkat 

pada saat tertentu. 

b.  Trend dalam Praktik Pemasaran  

Trend menggambarkan beberapa perubahan 

penting dalam lingkung makro pemasaran, seperti 

globalisasi, deregulasi, kemajukan teknologi, 
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pemberdayan pelanggan dan fragmentasi pasar. Untuk 

merespons lingkungan yang berubah dengan cepat ini 

perusahaan merestrukturasi praktik bisnis dan 

pemasaran mereka dengan banyak cara :
56

 

1) Rekayasa ulang, menunjukan tim untuk 

mengelola proses pembentukan nilai pelanggan 

dan meruntuhkan dinding pembatas antar 

dapertemen  

2) Outsourcing (alih daya), membeli lebih banyak 

barang dan jasa pemasok domestik luar atau asing 

3) Penetapan tolak ukur, memepelajari perusahan 

dengan praktik terbaik untuk meningkatkan kerja 

4) Kemitraan dengan pemasok, bermitra dengan 

lebih sedikit pemasok dengan nilai tambah yang 

lebih baik 

5) Bermitra dengan pelanggan, bekerja sama secara 

lebih erat dengan pelanggan untuk menambah 

nilai pada operasi mereka. 

6) Melakukan marger, mengakuisis atau bergabung 

dengan perusahan di industri yang sama atau 

komplementer untuk mendapatkan skala 

keekonomian dan ruang lingkup 

7) Melakukan globalisasi, meningkatkan usaha 

untuk berpikir global dan bertindak lokal. 

8) Mendatarkan,mengurangi jumlah tingkat 

organisasional untuk lebih erat dengan pelanggan 

9) Memfokuskan, menentukan bisnis dan pelanggan 

yang paling menguntungkan serta memfokuskan 

diri pada hal tersebut 

10)  Mempercepat, organisasi dan mengatur proses 

untuk merespons lebih cepat pada perubahan yang 

terjadi di lingkungan  

11)  Memberdayakan, mendorong dan 

memberdayakan personel untuk menghasilkan 
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lebih banyak ide dan mengambil lebih banyak 

inisiatif 

Peran pemasar dalam organisai juga berubah, 

dulu pemasar memerankan peran prantara karena 

pemasar harus memahami kebutuhan pelanggan dan 

menyampaikan suara pelanggan ke berbagai bidang 

fungsional dalam organisasi. Namun dalam 

perusahaan dengan jaringan, setiap bidang fungsional 

dapat berinterakasi secara langsung dengan 

pelanggan. 

c. Gaya Hidup  

Gaya hidup secara luas didefinisikan sebagai 

cara hidup yang diidentifikasikan oleh bagaimana 

seseorang menghabiskan waktu mereka (aktivitas), 

apa yang mereka anggap penting dalam 

lingkungannya (ketertarikan), dan apa yang mereka 

pikirkan tentang diri mereka sendiri dan juga dunia 

disekitarnya. Gaya hidup masyarakat akan berbeda 

dengan masyarakat lainnya, bahkan dari masa ke 

masa gaya hidup suatu individu dan kelompok 

masyarakat tertentu akan bergerak dinamis, namun 

demikian gaya hidup tidak cepat berubah sehingga 

pada kurun waktu tertentu gaya hidup relative 

permanen.   

Gaya hidup pada dasarnya merupakan suatu 

perilaku yang mencerminkan masalah apa yang 

sebenarnya yang ada di dalam alam pikir pelanggan 

yang cendrung berbaur dengan berbagai hal yang 

terkait dengan emosi dan psikologis konsumen. 

Dengan mengutip pendapat Plummer dalam Assel 

yang menekankan kepada tiga hal penting yang dapat 

digunakan untuk mengevaluasi gaya hidup konsumen 

sehari-hari, yaitu : apa yang mereka rasakan, 
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bagaimana sikap dan opini mereka terhadap berbagai 

fakta kehidupan.
57

  

Dalam struktur masyarakat modern, status 

social haruslah diperjuangkan (achieved) dan 

bukannya karena diberi atau berdasarkan garis 

keturunan (ascribed). Semua orang diharapkan 

mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih 

prestasi, dan melahirkan kompetisi untuk meraihnya. 

Gaya hidup pada dasarnya merupakan suatu perilaku 

yang mencerminkan masalah apa yang sebenarnya 

yang ada di dalam alam pikir pelanggan yang 

cenderung berbaur dengan berbagai hal yang terkait 

dengan masalah emosi dan psikologis konsumen. 

Gaya hidup merupakan identitas kelompok, gaya 

hidup kelompok akan mempunyai ciri-ciri unit 

tersendiri. Walaupun demikian, gaya hidup akan 

sangat relavan dengan usaha-usaha pemasar untuk 

menjula produknya. Pertama kecenderungan yang 

luas dari gaya hidup seperti perubahan peran 

pembelian dari pria ke wanita, sehingga mengubah 

kebiasaan, selera, dan perilaku pembelian.  
58

 

 

2.  Diskon  

a. Definisi Diskon 

Diskon menurut Kotler dan Keller 

mengatakan bahwa “perusahaan akan menyesuaikan 

daftar harganya dan memberikan harga diskon, 

potongan harga (disconts and allowances) untuk 

pembayaran yang lebih cepat, pembelian dalam 

jumlah besar, dan pembelian diluar musim”. Adapun 

menurut Alma bahwa diskon merupakan pengurangan 

harga suatu produk dari harga normal dalam satu 

periode tertentu. Adanya dapat membuat konsumen 

                                                             
57Nugroho J.Setiadi, Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer 

Pada Motif, Tujuan, Dan Keinginan Konsumen, (Jakarta: KENCANA 
Prenada Media Group,2008), 80. 

58 Ibid., 81. 



38 

 

merangsang untuk melakukan pembelian dari 

transaksi konsumen tersebut dan akan berdampak 

pada peningkatan penjualan produk tertentu. 
59

 

Diskon memiliki daya kekuatan sendiri dalam 

proses tawar menawar suatu produk, sehingga  

menciptakan keadilan harga. Diskon atau potongan 

harga sangat efektif dalam menarik respondan 

merangsang konsumen untuk membeli produk.  

Menurut Sutisna tujuan pemberian potongan 

harga adalah
60

: 

1) Efektifitas diskon untuk mengetahui seberapa 

besar dampak dari diskon yang diberikan ke 

konsumen  

2) Meningkatkan kuantitas pembelian, dengan 

diberikannya diskon dapat mempengaruhi jumlah 

barang yang akan dibeli oleh konsumen.  

3) Harga, adanya diskon yang diberikan secara 

langsung dapat mengurangi jumlah pengeluaran 

konsumen 

4) Meningkatkan konsumen, pemberian diskon 

dapat mengikat konsumen supaya membeli 

produk yang diberikan diskon 

b. Jenis-jenis Diskon 

Diskon merupakan potongan harga yang 

diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai 

penghargaan atas aktivitas-aktivitas tertentu yang 

dilakukan pembeli misalnya membayar tagihan lebih 

cepat, membeli dalam jumlah besar, atau membeli di 

luar musim atau periode permintaan puncak. Dalam 

strategi pemasaran dikenal empat bentuk diskon, yaitu 
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diskon kuantitas, diskon, musiman, diskon kas dan 

functional :
61

 

1) Diskon kuantitas 

Diskon kuantitas merupakan potongan harga 

yang diberikan guna mendorong konsumen agar 

membeli dalam jumlah yang lebih banyak, 

sehingga meningkatkan volume penjualan secara 

keseluruha. Selain itu diskon kuantitas juga dapat 

memberikan manfaat berupa penurunan unit cost 

akibat pesanan dan produk dalam jumlah yang 

besar. Diskon kuantitas dapat diterapkan 

berdasarkan berbagai ukuran, misalnya (dalam 

rupiah) barang yang dibeli jumlah unit barang 

yang dibeli dan sebagainya. Dalam praktik 

diskon kuantitas sering tidak terwujud potongan 

tunai melainkan berupa tambahan unit yang 

diterima untuk jumlah pembayaran yang sama 

(bonus atau free goods) yang diberikan kepada 

konsumen yang membeli dalam jumlah besar, 

bisa pula berupa voucer untuk berbelanja 

berikutnya. Diskon kuantitas terdiri dari atas dua 

jenis : 

a) Diskon Kuantitas Kumulatif, Diskon ini 

diberikan kepada konsumen yang membeli 

produk selama periode waktu tertentu 

misalnya terus menurus selama setahun 

adanya diskon inii menyebabkan 

konsumen akan terikat pada penjual 

selama periode tersebut apabila ia 

mengharapkan perolehan potongan. 

b) Diskon Kuantitas Non Kumulatif, Diskon 

ini didasarkan pada pesanan pembelian 

secara individual. Jadi hanya diberikan 

pada satu pembelian dan tidak dikaitkan 
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dengan pembelian-pembelian sebeelum 

dan sesudahnya. Potongan ini lebih 

menekankan usaha mendorong pembeli 

dalam jumlah besar pada satu kali 

pembelian daripada serangkaian 

pembelian. 

2) Diskon musiman  

Diskon musiman adalah potongan harga yang 

diberikan kepada konsumen yang membeli 

produk di luar musim atau periode permintaan 

puncak, diskon musiman digunakan untuk 

mendorong konsumen agar membeli produk atau 

jasa yang sebenarnya baru akan dibutuhkan 

beberapa waktu mendatang. Dengan demikian, 

diskon musiman berpengaruh terhadap pola 

pembelian konsumen sehingga fungsi persedian 

atau penyimpanan bergeser ke tangan konsumen, 

produsen dapat memanfaatkan kapasitas produksi 

secara lebih ajeg atau teratur sepanjang tahun. 

Bagi konsumen sendiri diskon musiman 

memberikan beberpa manfaat. Pertama, harga 

produknya lebih murah. Kedua, mereka bisa 

berbelanja dengan lebih leluasa dan terhindar 

antrean panjang yang bisa terjadi bila mereka 

berbelanja pada musim ramai. Dan ketiga, 

biasanya pada hari-hari menjelang hari H, ada 

kemungkinan terjadi lonjakan harga sebagai 

akibat besarnya permintaan. Bila konsumen telah 

berbelanja jauh-jauh hari sebelumnya maka ia 

akan terhindar dari situasi itu. 

3) Diskon kas (Cash Discont) 

Dalam berbagai transaksi jual beli seringkali 

diterapkan cara pembayaran kredit, melalui cara 

pembeli memperoleh mnfaat berupa lebih 

singkatnya jangka waktu perputaran dan. Akan 

tetapi, cara ini dapat memberatkan para penjual 
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karena dananya terikat pada piutang dala jangka 

waktu yang cukup lama. Oleh karen aitu, penjual 

akan berusaha mengurangi jumlah kredit, salah 

satu cara yang ditempuh adalah dengan jalan 

menawar cash discount yang merupakan 

potongan yang diberikan apabila pembeli 

membayar tunai barang yang dibelinya atau 

membayaranya dalam jangka waktu tertentu 

sesuai dengan perjanjian transaksi (termin 

penjualan atau Sales Tern).  

4) Trade (Functional) Diskon 

Trade (Functional) diberikan oleh produsen 

kepada para distributor yang terlibat dalam 

pendistribusian barang dan pelaksanaan fungsi-

fungsi tertentu, seperti penjulan, pemyimpanan, 

dan record keeping. Misalnya produsen 

memberikan potongan sebesar 25%dari list price 

kepada retailer begitu pula kepada wholesaler, 

produsen memberikan potongan sebesar 25% 

ditambah 15% dengan harapan wholesaler akan 

memberikan potongan sebesar 25% dari list price 

kepada retailer. Produk yang bisa menggunakan 

trade discount antara lain makanan, obat-obatan, 

dan perangkat keras.  

Istilah diskon lainya yaitu harga obral (Sale 

Price), yakni diskon sementara dari harga menurut 

daptar, tipe diskon ini bertujuan mendorong 

pembelian segara, dengan kata lain untuk menikmati 

harga obral, pelanggan mengorbankan kenyamanan 

membeli pada saat mereka memang ingin membeli 

dan sebagai gantinya malah melakukan pembelian 

justru pada saat penjual ingin menjual.
62
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3. Fashion  

a. Definisi Fashion  

Menurut Soekanto, fashion memiliki arti 

suatu metode yang hidupnya tidak lama, yang 

mungkin menyangkut gaya bahasa, perilaku, hobby 

terhadap model pakaian tersebut. Fashion adalah 

perkembangan trend yang terus berubah-ubah 

mengikuti zaman.  

 Adapun fashion lifestyle menurut Gutman 

dan Mills mendefinisikan fashion lifestyle sebagai 

sikap konsumen, minat dan opini konsumen terkait 

pembelian produk fashion. Fashion lifestyle dianggap 

variabel penting dalam memprediksi kecendrungan 

berbelanja konsumen terkait produk atau merek. 

Berdasarkan penelitian terdahulu menjelaskan bahwa 

fashion life style dapat diukur dengan indikator 

sebagai berikut : 

1. Brand prestige, yaitu tentang pakaian dan 

aksesoris yang dapat meningkatkan rasa percaya 

diri, kelas social dan menganggap bahwa pakaian 

yang mahal memiliki kualitas baik. 

2. Personality, yaitu tentang selera konsumen 

terhadap suatu pakaian 

3. Pratical, yaitu mengenai pandangan konsumen 

yang lebih kepada kegunaan pakaian dari pada 

design dan warnanya 

4. Informational, yaitu pencarian informasi terkait 

pakaian mengenai tempat, ide atau inspirasi dan 

trend 
63

 

Fashion merupakan isu penting yang 

mencirikan pengalaman hidup social. Oleh karena itu, 

fashion memiliki suatu fungsi kesopanan (modesty 

function) dan daya tarik. Sebagai fenomena budaya 
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fashion sesungguhnya bisa berupa banyak tentang 

identitas pemakainya fashion juga dapat digunakan 

menunjukkan nilai social dan status. Seperti yang 

dijelaskan oleh Soedjatmiko, fashion memiliki fungsi 

sebagai penolong yang memastikan bahwa 

masyarakat mengadaptasikan kehidupan modern yang 

kompleks. Karenanya, fashion juga mencerminkan 

aktivitas masyarakat yang dinamis. Kebutuhan 

individu dan masyarakat dipertemukan melalui 

fashion. Di satu sisi, individu mendapatkan apa yang 

di kehendaki. Disisi lain, pada saat bersamaan, 

masyarakat memperoleh keuntungan yang bersifat 

ekonomis dari fashion tersebut.
64

 

b. Trend Fashion  

Beward menjelaskan dalam Hines and Bruce 

fashion sebagai saluran penting untuk ekspresi 

identitas sosial, politik ide dan rasa estetika. Fashion 

bisa menjadi etalase kecil tentang diri seseorang bagi 

orang lain. Gaya berpakaian atau berbusana 

merupakan sebuah bahan penilaian awal seseorang. 

Istilah trend fashion mengacu pada aspek penampilan 

dan konstruksi produk fashion yang berhubungan 

dengan musim tertentu.
65

 Unsur-unsur trend fashion : 

1). Mode 

2). Lifestyle atau Gaya hidup 

3). Perkembangan Zaman 

Trend mode memberikan wawasan tentang 

gaya dan warna yang akan dibawa produk fashion di 

masa depan yang akan mereka bentuk. Gagasan 

tentang trend fashion akan bervariasi sesuai dengan 

jenis objek fashion, khususnya di mana mereka 
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berada, dalam kebutuhan model pakaian sepereti apa 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi untuk 

menciptakan sebuah trend fashion.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan 

dalam dunia fashion yakni :
66

 

1) Media masa, baik cetak maupun elektronik selalu 

menyajikan informasi termasuk seputar dunia 

fashion seakan disosialisasikan kepada 

masyarakat dan itulah trend fashion yang harus 

diikuti.  

2) Dunia entertainment, tentu saja menjadi faktor 

yang sangat besar dalam penyebar luasan trend 

fashion di tengah masyarakat. Para selebritis 

yang selalu muncul di berbagai media dan 

menjadi penyebab masyarakat untuk mengikuti 

trend fashion. Jika idolanya mengikuti trend 

fashion tertentu bahkan bisa menjadi trendsetter 

dan pasti akan diikuti penggemar mereka.  

3) Internet, tanpa kita sadari internet juga menjadi 

faktor penentu penyebar luasan trend fashion. 

Misalnya seperti website-website tertentu yang 

selalu menyajikan tips-tips dan trend fashion 

terkini. Dan informasi mengenai trend fashion 

akan cepat menyebarluas di masyarakat, 

penyedia busana secara online pun ikut 

memberikan peran dengan menyediakan berbagai 

busana yang mengikuti trend fashion sehingga 

mau tidak mau masyarakat akan mengikuti trend 

fashion yang ada.  

4) Dunia bisnis, juga merupakan faktor 

berkembangnya trend fashion di Indonesia. 

Mengingat dari banyaknya permintaan di pasar 

terkait dengan trend fashion yang sedang 
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berkembang. Demi mendapatkan keuntungan, 

para penjual berlomba memanfaatkan trend 

fashion untuk menarik para pembeli. 

5) Dunia musik, juga menjadi faktor 

berkembangnya trend fashion saat ini dunia 

music kita sedang mengalami wabah biyband dan 

girlband dan hal ini mengikuti trend fashion  

yang berkiblat pada Korea, sehingga banyak 

penggemar mengikuti trend fashion idola 

mereka.   

Trend fashion dapat menjadi jangka panjang 

yang akan menjadi dasar pemebentukan trend masa 

depan, dan trend jangka pendek yang biasanya terkait 

dengan musim tertentu, misalnya hasil percetakan 

tertentu atau sebuah gaya tas baru. dalam hal busana 

fashion juga memiliki berbagai atribut yang bisa 

dimanipulasi yang mencerminkan perubahan mode, 

setiap atribut berpotensi untuk mencerminkan 

kecendrungan fashion yang kuat dalam dirinya sendiri 

atribut yang digunakan adapun berupa warna, kain, 

pola cetak, siluet, detail styling, dan tirm. Trend 

fashion erat kaitannya dengan gaya yang digemari, 

siklus waktu, kepribadian seseorang, lingkuangan 

social dan pemimpin opini. Maka bisa dimengerti 

mengapa sebuah gaya yang digemari bulan ini bisa 

dikatakan ketinggalan jaman beberapa bulan 

kemudian. 
67

 

 

C. Keputusan Pembelian 

1. Pengertian Keputusan Pembelian 

Menurut Lupiyadi keputusan konsumen diartikan 

sebagai suatu keputusan konsumen untuk membeli atau 

menggunakan jasa tertentu yang ditawarkan dengan 

didasari adanya niat untuk melakukan pembelian atau 
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menggunakan jasa. Menurut Sadeli dan Ukas keputusan 

merupakan dorongan serta keinginan yang merupakan 

tenaga penggerak yang berasal dari dalam diri seorang.
68

 

Jadi keputusan adalah pembangkit daya gerak untuk 

berbuat sesuatu dalam rangka mencapai kepuasan dan 

tujuan, keputusan merupakan kunci untuk mengerti 

tingkah laku pembeli dan langganan. 

 Dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian yang 

dilakukan konsumen dimulai jauh sebelum terjadinya 

kegiatan pembelian dan mempunyai kelanjutan yang 

panjang setelah pembeli dilakukan. Pemasar harus 

meneliti konsumen untuk mengetahui jenis masalah atau 

keinginan dan kebutuhan yang timbul apa yang 

menyebabkan rasa kebutuhan itu dan bagaimana rasa 

kebutuhan itu mengarah pada obyek tertentu. 

Sutisna menjelaskan mengenai keputusan pembelian 

sebagai berikut, pengambilan keutusan oleh konsumen 

untuk melakukan pembedaan suatu produk diawali oleh 

adanya kesadaran atas pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan. Dalam kegiatan keputusan pembelian ini 

merupakan termasuk dalam keputusan untuk membeli dan 

menggunakan produk atau jasa dan perumusan beraneka 

alternatif tindakan dalam menggarap situasi yang dihadapi 

serta penetapan pilihan yang tepat antara beberapa 

alternative yang tersedia dan setelah konsumen 

melakukan pengevalusian serta mengenai keefektifan 

masing-masing untuk mencapi sasaran para pengambil 

keputusan.
69

 

Perilaku konsumen terdiri dari dua kata, yaitu 

perilaku dan konsumen. Secara bahasa perilaku berarti 

tingkah, tindakan. Adapun secara terminologi adalah 

perilaku kegiatan atau aktivitas organismen (mahkluk 
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hidup) yang bersangkutan, sehingga di maksud dengan 

perilaku manusia oada hakikatnya adalah tindakan atau 

aktivitas manusia itu sendiri, baik yang dapat diamati dan 

mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain 

berjalan, berbicara, menangis, dan bekerja. Dalam 

ekonomi islam konsumsi juga memiliki pengertian yang 

sama tapi memiliki perbedaan. Perbedaan yang mendasar 

dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan 

pencapaian konsumsi itu sendiri dan cara pencapaiannya 

harus memenuhi pedoman syariah islam. Menurut 

Qal‟ahjiy, konsumsi adalah melenyapkan zat sesuatu atau 

menghabiskan manfaat sesuatu untuk memperoleh 

manfaatnya. 
70

  

Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukan 

konsumen dalam mencari, menukar, menggunakan, 

menilai, mengatur, barang dan jasa yang dianggap mampu 

memuaskan kebutuhan mereka. Perilaku konsumen juga 

berarti cara konsumen mengeluarkan sumber dayanya 

yang terbatas, seperti uang, waktu, dan tenaga unutk 

mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan demi 

kepuasannya. Adapun faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen yaitu : 

1) Faktor eksternal merupakan faktor yang meliputi 

pengaruh keluarga, kelas sosial, kebudayaan, strategi 

marketing, dan kelompok referensi.  

2) Faktor internal merupakan yang mempengaruhi 

perilaku konsumen melalui motivasi, persepsi, sikap, 

gaya, kepribadian, dan belajar.
71

 

     Dalam ekonomi konvensional, konsumen 

diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh 

kepuasan (utility) dalam kegiatan konsumsinya. Perilaku 

konsumen adalah kecendrungan konsumen dalam 

melakukan konsumsi, untuk memaksimalkan 
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kepuasanya. Kepuasan dan perilaku konsumen dalam 

kajian ekonomi konvensional. Tujuan konsumen yaitu 

mencari kepuasan tertinggi dan batasan konsumsi hanya 

terpaku pada budget constraints (batasan anggaran). 

     Seorang konsumen dalam melakukan konsumsi lebi 

mempertimbangkan maslahah dari pada utilitas. 

Maslahah berasal dari kata salahah yang berarti baik. 

Dalam arti umum baik dalam arti menarik maupun 

menghasilakan, seperti menghasilkan keuntungan atau 

dalam arti menolak atau menghindarkan seperti, 

menolak kemudaratan atau kerusakan. Kekuatan 

maslahah dapat dilihat dari segi tujuan syara dalam 

menetapkan hukum yaitu berkaitan dengan lima prinsip 

pokok bagi kehiduoan manusia yaitu agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta.  

  Menurut Yusuf Qardhawi, ada beberapa 

norma dasar yang menjadi landasan dalam berperilaku 

konsumsi seorang muslim antara lain : 

1) Membelanjakan harta dalam kebaikan dan 

menjauhi sifat kikir 

2) Tidak melakukan kemubaziran  

3) Tidak hidup mewah dan boros 

4) Kesederhanaan  

5) Mementingkan kehendak sosial dibandingkan 

yang bersifat pribadi 

  Menurut Metwally ada beberapa perbedaan 

perilaku konsumen muslim dan non muslim :
72

 

1) Seorang konsumen muslim tidak hanya 

mencapai kepuasan dari konsumsi barang dan 

penguasaan barang tahan lama tapi fungsi 

utilitasnya juga berpusat sekitar kepuasan yang 

dikehendaki allah. Hal ini berarti kepuasan 

konsumen muslim memiliki fungsi sedekah 

                                                             
72 Isnaini Harahap, Yenni Samri Julianti Nasution, Marliyah, 

Rahmi Syahriza, Hadis-Hadis Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2015), 158-161. 



49 

 

2) Jumlah barang dan jasa yang dapat dikonsumsi 

oleh konsumen muslim berbeda dengan 

konsumen non muslim walaupun barang 

tersebut sama sama tersedia 

3) Seorang muslim dilarang menerima atau 

membayar bunga dari berbagai pinjaman 

4) Pendapatan seorang konsumen muslimdapat 

dioptimalakan yaitu pendapatan bersih setelah 

zakat 

5) Seorang konsumen muslim harus 

memperhitungkan konsumsinya dan tidak boleh 

menghamburkan hartanya.   

2. Proses Pengambilan Keputusan Pembelian: Model 

Lima Tahap 

Proses psikologis dasar memainkan peranan penting 

dalam memahami bagaimana konsumen benar-benar 

membuat keputusan pembelian mereka. Konsumen 

melalui tahap lima tahap: pengenalan masalah, pencarian 

informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan 

perilaku pasca pembelian. Konsumen tidak selalu melihat 

lima tahap pembelian produk itu seluruhnya. Mereka 

mungkin melewatkakan atau membalik beberapa tahap.  

1) Pengenalan masalah: proses pembelian dimulai 

ketika pembeli menyadari suatu masalah atau 

kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau 

eksternal. Pemasar harus mengidentifikasi kradaan 

yang memicu kebutuhan tertentu dengan 

mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen, 

lalu mereka dapat mengembangkan strategi 

pemasaran yang memicu minat konsumen. Terutama 

untuk pembelian fleksibel seperti barang-barang 

mewah, paket liburan dan pilihan liburan dan 

pemasar mungkin harus meningkatkan motivasi 

konsumen sehingga pembelian potensial konsumen 

sehingga pembelian potensial mendapat 

pertimbangan serius.  
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2) Pencarian informasi: konsuemn sering mencari 

jumalah informasi yang terbatas survey 

memperlihatkan bahwa  untuk barang tahan lama 

setengah dari konsumen hanya meliahat satu toko 

dan hanya 30% yang melihat lebih dari satu merek 

peralatan. Kita dapat membedakan antara dua 

tingkat keterlibatan denga pencarian, keadaan 

pencarian yang lebih rendah disebut perhatian tajam. 

Pada tingkat ini seseorang hanya menjadi lebih 

reseptif terhadap informasi tentang sebuah produk 

pada tingkat berikutnya seseorang dapat memasuki 

pencarian informasi aktif. Mencari informasi bacaan, 

menelpon teman, melakukan kegiatan online, dan 

mengunjungi toko untuk mempelajari produk 

tersebut. Sumber informasi dibagi menjadi empat 

kelompok: 

a) Pribadi  

b) Komersial  

c) Public 

d) Eksperimen  

Secara umum konsumen menerima informasi 

terpenting tentang sebuah produk dari komersial 

yaitu sumber didominasi pemasar. Meskipun 

demikian informasi yang paling efektif sering 

berasal dari sumber pribadi atau sember public yng 

merupakan otoritas independen. Dan biasanya 

sumber komersial melaksanakan fungsi informasi 

sementara sumber pribadi melaksankan fungsi 

legitimsi atau evaluasi.  

3) Eveluasi alternative: bebrapa konsep dasar yang 

akan membentu kita memahami eveluasi, pertama 

konsumen berusaha memuaskan sebuah kebutuhan. 

Kedua konsumen mencari manfaat tertentu dari 

solusi produk. Ketiga konsumen melihat masing-

masing produk sebagai sekelompok atribut dengan 

berbagai kemampuan untuk menghantarkan manfaat 
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yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan ini. 

konsumen akan memberikan perhatian terbesar pada 

atribut yang menghantarkan manfaat yang 

memenuhi kebutuhan. Kita sering 

mensegmentasikan pasar suatu produk berdasarkan 

atribut yang penting bagi berbagai kelompok 

konsumen.  

4) Keputusan pembelian: konsumen mungkin juga 

membentuk tujuan membeli untuk merek yang 

paling disukai. Walaupun demikian dua faktor dapat 

mempengaruhi tujuan membeli dan keputusan 

membeli, faktor yang pertama adalah sikap orang 

lain yaitu sejauh mana sikap orang lain akan 

mengurangi alternative pilihan seorang akan 

tergantung pada dual hal. (a). Intensitif sikap 

negative orang lain tersebut terhadap alternatif 

pilihan konsumen dan (b). Motivasi konsumen untuk 

menuruti keinginan orang lain tersebut. Semakin 

tinggi intensitas sikap negative orang lain tersebut 

akan semakin dekat hubungan orang tersebut dengan 

konsumen, maka semakin besar kemungkinan 

konsumen akan menyesuaikan tujuan pembelinnya. 

Tujuan pembelian juga akan dipengaruhi oleh 

faktor-faktor keadaan yang tidak terduga, konsumen 

membentuk tujuan pembelian berdasarkan faktor-

faktor seperti, Pendapatan keluarga yang diharapkan, 

harga yang diharapkan, dan manfaat produk yang 

diharapkan. Dan hal ini dapat mengubah tujuan 

untuk membeli.
73

 

5) Perilaku pasca pembelian: setelah pembelian 

konsumen mungkin mengalami konflik dikarenakan 

melihat antara fitur mengkhawatirkan atau 

mendengar hal-hal menyenangkan tentang merek 
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lain dan waspada terhadap informasi yang 

mendukung keputusannya. Komunikasi pemasaran 

seharusnya memasok keyakinan dan evaluasi yang 

memperkuat pilihan konsumen dan membantunya 

merasa nyaman tentang merek tersebut. Karena itu 

tugas pemasar tidak berakhir dengan pembelian, 

pemasar harus mengamati kepuasan 

pascapembelian, tindakan pascapembelian, dan 

penggunaan produk pascapembelian 

a) Kepuasan pembelian, merupakan fungsi 

kedekatan antara memenuhi harapan konsumen 

kecewa, jika memenuhi harapan konsumen 

merasa puasjika melibihi harapan konsumen 

merasa sangat puas. 

b) Tindakan pasca pembelian, jika konsumen 

merasa puas mungkin ia akan membeli produk 

itu kembalidan cendrung mengatakan hal-hal 

yang baiktentang merek kepada orang lain. 

Disisi lain apabila konsumen merasa kecewa 

akan mengabaikan atau mengembalikan produk 

dan mencari informasi yang memastikan nilai 

produk yang tinggi atua bahkan melakukan 

tuntutandengan melayangkan keluhan kepada 

perusahaan. Tindakan pribadi mencangkup 

keputusan unutk berhenti membeli produk, atau 

memperingati teman. 

c) Penggunaan dan penyingkaran pascapembelia, 

pendorong kunci frekuensi penjualan adalah 

tingkat konsumsi produk semakin cepat 

pembeli mengkonsumsi sebuah produk, 

semakin cepat mereka kembali ke pasar 

membelinya kembali.
74
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Perilaku konsumen akan menentukan proses 

pengambilan keputusan dalam pembelian mereka, 

keputusan merupakan salah satu kegiatan yang 

dilakukan oleh setiap orang dalam setiap waktu dan di 

segala tempat keputusan tersebut termasuk keputusan 

yang menyangkut kegiatan individu. Mempengaruhi 

keputusan konsumen yang dilakukan secara efektif 

akan mempengaruhi pengambilan keputusan, ini 

berarti meningkatkan pula tingkat keuntungan yang 

kita peroleh. Keputusan konsumen atau organisasi 

adalah aktivitas yang dilakukan secara sadar, rasional 

dan terencana, keputusan konsumen merupakan 

analisis mengatasi permasalahan. 

3. Jenis Keputusan Pembelian  

Keputusan dalam membeli yang diambil oleh pembeli 

sebenarnya merupakan kumpulan dari jumlah keputusan, 

setiap keputusan pembelian mempunyai suatu struktur 

pembelian konsumen yang juga merupakan bagian sangat 

penting atau menentukan. Setiap keputusan dalam 

pembelian mempunyai struktur sebanyak tujuh komponen 

seperti yang dijelaskan oleh Sudaryono yaitu: 
75

 

1) Keputusan tentang jenis produk. Konsumen dapat 

mengambil keputusan untuk membeli produk 

tertentu  

2) Keputusan tentang bentuk produk. Konsumen dapat 

mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk 

atau menggunakan uangnya untuk tujuan lain 

3) Keputusan tentang merek. Konsumen harus 

mengambil keputusan tentang merek mana yang 

akan dibeli, setiap merek memiliki perbedaan 

tersendiri 
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4) Keputusan tentang penjualnya. Konsumen harus 

mengambil keputusan dimana produk tersebut akan 

dibeli 

5) Keputusan tentang jumlah produk. Konsumen dapt 

mengambil keputusan tentang seberapa banyak 

produk yang akan dibelinya pada saat tertentu 

6) Keputusan tentang Waktu Pembelian. Konsumen 

dapat mengambil keputusan tentang kapan ia harus 

melakukan pembelian 

7) Keputusan tentang cara pembayaran. Konsumen 

dapat mengambil keputusan tentang metode atau 

cara pembayaran produk yang dibeli, secara tunai 

atau dengan cicilan.  

 

D. Kerangka Pikir 

         Tabel 2.1 

Model Kerangka Pikir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Trend dalam 

penggunaan fashion 

item produk berupa tas 

dan sepatu  

Keputusan Pembelian 

Konsumen dalam 

mengikuti trend dan 

diskon   

Diskon yang diberikan 

penjual dalam waktu 

tertentu 

Al-Qur‟an dan As-Sunnah 

Perspektif Ekonomi Islam  

dalam melihat Trend dan Diskon 

pada produk fashion item yang 

diminati konsumen 
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Keterangan : 

Parsial (Langsung) 

Simultan (Tidak Langsung)  

 

 Kegiatan trend dan diskon dalam penelitian ini 

menjadikan sebagai salah satu kegiatan untuk meningkatkan 

upaya promosi atau bertujuan untuk membuat para konsumen 

melakukan keputusan pembelian  produk yang sedang 

mengalami trend atau populer dikalangan masyarakat yang 

mengikuti sebuah trend dan diskon juga membuat banyak para 

konsumen tertarik untuk membeli karena adanya potongan yang 

diberikan penjual. Hal ini dilakukan penjual untuk 

menginformasikan segala jenis produk yang sedang trendi, 

barang atau produk yang diberikan potongan harga.  

 Dalam penelitian ini penulis akan mendiskripsikan 

teori dan pemahaman tentang trend dan diskon serta keputusan 

pembelian konsumen, yaitu dengan menganalis kegiatan trend 

dan diskon peneliti melakukan wawancara baik kepada penjual 

atau pembeli pada toko yang akan diteliti. Kemudian peneliti 

akan menganalisis hubungan antara trend dan diskon terhadap 

keputusan pembelian konsumen dikalangan masyarakat. Setelah 

itu peneliti akan melihat dan menganalisi secara tidak langsung 

adanya sebuah kegiatan trend dan diskon sudah sesuai dengan 

Al-Quran dan hadits, sehinga diakhir penelitian peneliti akan 

mendapatkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan 

hasil dari penelitian yang dilakukan akan di deskripsikan dalam 

hasil pada skripsi ini.  
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