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ABSTRAK 

Pertumbuhan disektor jasa ini telah berkembang ke berbagai bidang usaha, salah 

satunya adalah usaha rumah kos. Usaha ini tumbuh dan berkembang karena 

adanya kenaikan minat dan keinginan para pelajar yang berasal dari desa ingin 

melanjutkan study nya untuk menimba ilmu keperguruan tinggi. Di provinsi 

Lampung sangat banyak di temukan pelajar SMA atau sederajat yang tinggal di 

daerah Kabupaten di Provinsi Lampung melanjutkan sekolah di perguruan tinggi 

di Bandar Lampung, pilihan untuk melanjutkan keperguruan tinggi di luar daerah 

dengan alasan keterbatasan atau belum memadainya sarana dan prasarana di 

perguruan tinggi di daerahnya, bahkan mungkin tidak ada perguruan tinggi di 

daerah asal.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama Bagaimana pengaruh 

persaingan usaha rumah kos terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih rumah 

kos ? dan kedua Bagaimana pandangan Ekonomi Islam tentang pengaruh 

persaingan usaha rumah kos (sewa kamar) terhadap minat mahasiswa ?. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persaingan usaha rumah kos terhadap 

keputusan mahasiswa dalam memilih rumah kos dan Untuk mengetahui 

pandangan Ekonomi Islam tentang pengaruh persaingan usaha rumah kos (sewa 

kamar) terhadap minat mahasiswa. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan penelitian ini termasuk 

penelitian lapangan (field research). Metode analisis dengan menggunakan regresi 

linier berganda. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan salah satu teknik non-probability sampling, yaitu purposive 

sampling. 

Hasil penelitian ini menunjukkan berdasarkan Variabel produk mempunyai nilai 

signifikansi sebesar 0,010<0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara positif 

signifikan variabel produk mempengaruhi variabel keputusan mahasiswa memilih 

tempat kos, Variabel harga mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,695>0,05. Hal 

ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel harga secara terhadap 

variabel keputusan mahasiswa memilih tempat kos, Variabel lokasi mempunyai 

nilai signifikansi sebesar 0,002<0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara positif 

variabel lokasi secara signifikan mempengaruhi variabel keputusan mahasiswa 

memilih tempat kos danVariabel promosi mempunyai nilai signifikansi sebesar 

0,002<0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara positif variabel promosi secara 

signifikan mempengaruhi variabel keputusan mahasiswa memilih tempat kos. 

Hasil uji r squere menunjukanpengaruh produk (X1),  harga (X2), lokasi (X3) dan 

promosi (X4) secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya yaitu keputusan 

mahasiswa memilih kos (Y) yaitu sebesar 56,4% sedangkan sisanya 43,6% 

dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam pandangan Islam, pemilik kos dalam 

menjalankan usahanya menerapkan prinsip-prinsip islam, yaitu: Melakukan 

persaingan yang sehat, kejujuran, dan keterbukaan 

 

Kata Kunci : RUMAH KOS. 
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MOTTO 

 

                   

 

Artinya: ”Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.(Q.S Ar-Rad : 

11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

  

A. Penegasan Judul 

Sebagaimana tertera pada halaman judul skripsi yang akan dibahas ini 

berjudul : “FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

PERSAINGAN USAHA RUMAH KOS (Sewa Kamar) TERHADAP 

KEPUTUSAN MAHASISWA DALAM MEMILIH RUMAH KOS DI 

KECAMATAN SUKARAME BANDAR LAMPUNG MENURUT 

EKONOMI ISLAM “. 

Untuk lebih memperjelas dari penegasan judul di atas akan penulis 

jabarkan sebagai berikut: 

1. Faktor faktor adalah (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan 

(mempengaruhi) terjadinya sesuatu.
1
 

2. Persaingan usaha adalah persaingan antar pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa. 
2
 

3. Keputusan adalah perihal yang berkaitan dengan putusan, segala putusan 

yang telah di tetapkan (sesudah di pertimbangkan, dipikirkan)
3
 

4. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan
4
 cara melukiskan benda 

pada permukaan yang mendatar sebagai mana yang terlihat oleh mata 

dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya); sudut pandang; 

pandangan.  

                                                             
1
 Jurnal managemen & kewirausahaan vol. 6, No. 1. (Maret 2016; 34-53) 

2
Jurnal hukum bisnis, hukum persaingan usaha; mendeteksi praktek kastel, yayasan 

pengembangan hukum bisnis, jakarta 2011, hlm 29.  
3
 
 
Riski Dermawan, Pengambilan Keputusan, (Bandung, Alfabeta : 2013), h. 10 

4
 Jurnal perspekif  (ISSN 2549-7111 / e-ISSN 2547-721X) vol.2 No.2 2018  h. 12-14 

http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1487896693&26&&
http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1487897617&26&&
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5. Ekonomi islam menurut muhammad abdul manan dalah ilmu pengetahuan 

sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami 

oleh nilai-nilai islami.
5
  

Berdasarkan penegasan judul yang telah diuraikan tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi persaingan usaha rumah kos terhadap 

keputusan mahasiswa sebagai pendukung kegiatan mahasiswa selama 

menjalani perkuliahan.   

B. Alasan Memilih Judul 

Terbentuknya judul dalam penelitian ini, dikarenakan adanya sebuah 

masalah sehingga tergerak untuk dilakukan penelitian. Adapun hal- hal 

menarik atau alasan-alasan penulis dalam memilih judul skripsi ini ialah 

sebagai berikut : 

1. Alasan Objektif  

Peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi persaingan usaha rumah kos (sewa kamar) terhadap minat 

mahasiswa dalam mendukung kegiatan akademik dan non akademiknya 

karena mahasiswa yang salah memilih rumah kost akan berdampak 

dalam menempuh pendidikannya. Maka dari itu peneliti ingin meneliti 

apa saja faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat mahasiwa 

dalam memilih rumah kos. 

 

                                                             
5
 Lukman Hakim, prinsip-prinsip Ekonomi Islam, (Bandung : Erlangga, 2012), h. 10 
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2. Alasan subjektif  

a. Judul yang diajukan sesuai dengan bidang ke ilmuan yang sedang 

penulis saat ini, yakni berhubungan dengan jurusan ekonomi islam, 

mengingat literatur dan bahan data yang diperlukan sangat 

menunjang. 

b. Penelitian ini belum pernah dilakukan atau diteliti dan dibahas 

sebelumnya oleh mahasiswa/i UIN Raden Intan Lampung khususnya 

untuk mahasiswa Fakultas ekonomi dan bisnis islam dan guna 

menambah khasanah pengetahuan bagi masyarakat  

c. Penulis dirasa mampu untuk menyelesaikan penelitian ini, mengingat 

adanya ketersediaanya bahan litratur yang memadai serta data 

informasi lainya yang berkaitan dengan penelitian baik data sekunder 

dan data primer serta akses letak objek penelitian mudah dijangkau 

oleh peneliti yaitu di kecamatan sukarame bandar lampung  

C. latar belakang  

Perkembangan bisnis disektor jasa saat ini terus berkembang pesat. 

Seiring dengan perkembangan globalisasi, perusahaan jasa terus melakukan 

peningkatan kualitas pelayanan bahkan dapat mencapai target omset yang 

terus meningkat. Persaingan perusahaan jasa ini dapat dilihat dari peningkatan 

kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen sehingga konsumen 

merasakan kepuasan dalam mengunakan jasa.  

Pertumbuhan disektor jasa ini telah berkembang ke berbagai bidang 

usaha, salah satunya adalah usaha rumah kos. Usaha ini tumbuh dan 



4 

 

 
 

berkembang karena adanya kenaikan minat dan keinginan para pelajar yang 

berasal dari desa ingin melanjutkan study nya untuk menimba ilmu 

keperguruan tinggi. 

Di provinsi Lampung sangat banyak di temukan pelajar SMA atau 

sederajat yang tinggal di daerah Kabupaten di Provinsi Lampung melanjutkan 

sekolah di perguruan tinggi di Bandar Lampung, pilihan untuk melanjutkan 

keperguruan tinggi di luar daerah dengan alasan keterbatasan atau belum 

memadainya sarana dan prasarana di perguruan tinggi di daerahnya, bahkan 

mungkin tidak ada perguruan tinggi di daerah asal, di Bandar Lampung sendiri 

terdapat banyak perguruan tinggi yang favorit dan terakreditasi baik perguruan 

tinggi negri ataupun swasta, yaitu Universitas Islam Negri Raden Intan 

Lampung, Universitas Lampung,  Institut Technologi Sumatera dan perguruan 

tinggi lainya, ketika para lulusan sekolah menengah atas yang berasal dari luar 

kota dan lolos seleksi ujian masuk perguruan tinggi, tentunya mereka akan 

mencari kebutuhan primer mereka salah satunya tempat tinggal, perpindahan 

mereka ini akan mengarah kepada pilihan tempat tinggal sementara yaitu 

rumah kos . 

Rumah kos adalah sejenis kamar sewa yang disewa (booking) selama 

kurun waktu tertentu, umumnya booking rumah kos dilakukan selama kurun 

waktu satu tahun serta memiliki fungsi sebagai tempat tinggal sementara. 

Fungsi rumah kos ini menjadikan mahasiswa perantau lebih memilih alternatif 

menggunakan jasa rumah kos karena perimbangan hemat biaya dan waktu 

karena tempat yang dekat akan tujuan awal seseorang tersebut pindah. Ada 
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beberapa faktor yang mempengaruhi mahasiswa memilih rumah kosn yaitu 

faktor jarak dari tempat rumah kos, faktor teman, faktor ekonomi, faktor 

kebersihan rumah kos dan tempat tinggal yang nyaman.    

Dalam pelaksanaan semua kegiatan kita Allah SWT pun menjelaskan 

dalam AL-Qur’an surah An-Nahl ayat 80 yang berbunyi :  

ًَْعاِم       َجَعَل لَُكْن ِهْي ُجلُِْد اْْلَ َّ ُ َجَعَل لَُكْن ِهْي بٍُُْجُِكْن َسَكًٌا  َّللاه َّ

افَِِا  َْ ِهْي أَْص َّ َم إِقَاَهحُِكْن ۙ  ْْ ٌَ َّ َم َظْعٌُِكْن  ْْ ًََِا ٌَ بٍُُْجًا جَْسحَِخفُّْ

َهحَاعً  َّ أَْشَعاِسَُا أَثَاثًا  َّ بَاِسَُا  ّْ أَ ا إِلَٰى ِحٍيٍ َّ  
Artinya: “Dan Allah SWT menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai 

tempat tinggal dan dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) 

dari kulit binatang ternak yang kamu rasa ringan (membawa)nya diwaktu 

kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-nya pula) dari bulu 

domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan 

(yang kamu pakai) sampai waktu tertentu.”  (Q.S An-Nahl:80).
6
 

 

Berdasarkan Al-qur’at surat An-Nahl ayat 80,  dapat disimpulkan bahwa 

Allah SWT pun mengajarkan kepada seluruh hambanya agar menunjang 

aktivitas dengan memiliki tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan 

manusia yang harus dipenuhi. Tempat tinggal biasanya sering di anggap 

sebagai rumah yang mempunyai bangunan teratur untuk berlindung, 

beristirahat, dan berkumpul dengan keluarga. 

Islam tidak memandang rendah aspek-aspek kehidupan manusia bahwa 

kebutuhan manusia harus terpenuhi demi menunjang semua aktivitasnya. 

Oleh karena itu, kewajiban bagi umat islam untuk mempertahankan dan 

membangun kehidupan manusia agar supaya setiap warga harus bisa 

                                                             
6

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahnya, (Bandung,  CV Penerbit 

Diponegoro: 2007). h. 220 
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memperoleh dan memenuhi kebutuhan pokok mereka termasuk tempat 

tinggal dan lain-lain. 
7
 

Setiap keluarga pasti telah menanamkan pendidikan pada setiap anak. 

Pendidikan anak dimulai dari keluar kemudian kejenjang taman kanak-kanak 

agar dapat berinteraksi dengan anak lain. Tahap demi tahap pendidikan anak, 

orang tua selalu mendukung pendidikannya agar anak tersebut dapat 

menggapai cita-citanya sampai pada tahap pendidikan perguruan tinggi orang 

tua terus berjuang untuk anaknya yang menempuh pendidikan diperguruan 

tinggidengan harapat anak tersebut dapat merubah masa depannya.  

Perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan yang menyelengarakan 

pendidikan tinggi sangat memberikan peranan dalam menciptakan sumber 

daya manusia yang berkualitas, karena pada saat sekarang ini kualitas sumber 

daya manusia dipandang sebagai salah satu faktor kunci dalam era 

perdagangan bebas. 

Pendidikan merupakan bentuk dari investasi pada bidang sumber daya 

manusia memang tidak bisa segera dinikmati hasilnya. Namun pada jangka 

panjang diyakini manfaat akan terasakan yaitu mempersiapkan SDM 

berkualitas melalui saluran yang berkualitas di masa depan, sudah tentu 

segenap pilar kekuatan bangsa harus melakukan investasi sebesar-besarnya 

untuk peningkatan kualitas dunia pendidikan. 

Perguruan Tinggi sebagai wahana penyiapan sumber daya manusia 

berkualitas mempunyai peranan yang sangat strategis sehingga perlu ditata 

                                                             
7
 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf: 

1995), h.40 
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dan dikembangkan agar dapat mengikuti laju perkembangan yang semakin 

pesat. Saat ini banyak perguruan tinggi yang menawarkan berbagai jurusan 

atau program studi.
8 
 Mahasiswa diartikan sebagi pelajar yang menimba ilmu 

pengetahuan tinggi, dimana pada tingkat ini mereka dianggap memiliki 

kematangan fisik dan perkembangan pemikiran yang luas. 

Calon mahasiswa terutama yang bukan penduduk dari kota perguruan 

tinggi berada, akan menemui masalah utama yaitu dimana mereka akan 

tinggal selama mereka belajar di perguruan tinggi tersebut. Setelah menemui 

masalah tersebut, maka mereka akan mulai mencari informasi tentang tempat 

tinggal sementara yang ada di sekitar perguruan tinggi, atau tempat tinggal 

sementara yang ada di kota tersebut. Tempat tinggal adalah hal pertama yang 

dibutuhkan dan akan dicari sebelum mereka memperlengkapi kebutuhan yang 

lainnya. Dengan adanya tempat tinggal maka para mahasiswa akan 

mempunyai lingkungan baru dengan suasana yang berbeda dari tempat asal 

mereka.Mahasiswa biasanya mencari tempat tinggal yang disebut dengan 

rumah kos. Rumah kost merupakan tempat tinggal sederhana yang digunakan 

oleh masyarakat untuk tinggal sementara yang bayaran nya perbulan atau 

pertahun. Pada umumnya Rumah kos yang ditempati mahasiswa berupa 

sepetak kamar kosong yang memiliki ukuran dan bentuk berbeda-beda 

tergantung pada pemilik kos, namun ada juga mahasiswa baru mencari rumah 

kontrakan supaya lebih nyaman dan biayanya pun lebih irit. 

                                                             
8
 
 

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi- Depdiknas, 2004, Strategi Pendidikan Tinggi 

Jangka Panjang 2003-2010, Mewujudkan Perguruan Tinggi Yang Berkualitas, h.10 



8 

 

 
 

Dalam pemilihan rumah kost dibutuhkan keputusan pembelian yang baik. 

Pengambilan keputusan pada dasarnya adalah proses pemilihan dari berbagai 

altrenatif tindakan yang mungkin dipilih dengan harapan akan menghasilkan 

sebuah keputusan terbaik. Pengambilan keputusan oleh konsumen untuk 

melakukan pembelian suatu produk diawali dengan adanya kesadaran atas 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan.
9 

Agar memperoleh rumah kos sesuai dengan yang diinginkan, ada 

beberapa faktor yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh mahasiswa 

sebelum memutuskan rumah kos mana yang akan dipilih. Beberapa 

pertimbangannya yaitu seperti, memperhatikan lingkungan sekitar, 

perbandingan harga sewa fasilitas yang disediakan oleh pihak jasa rumah kos, 

dan lain-lain.. 

Kondisi lingkungan tempat tinggal merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi mahasiswa dalam memilih rumah kost. Sebagai wadah 

kehidupan manusia, rumah kos di tuntut untuk memberikan sebuah 

lingkungan binaan yang aman, sehat, kondusif untuk belajar dan nyaman. 

Lingkungan rumah kos yang mendukung dan strategis seperti dekat dengan 

kampus, tempat mkan, warnet, fotocopy, pasar atau shopping center, jasa 

laondry, calon, dan catering. Pebisnis properti, kos-kosan atau asrama 

ataupun tempat-tempat hiburan lainya merupakan hal yang akan menjadi 

pertimbangan.  

Harga sewa kos juga merupakan suatu hal yang menjadi pertimbangan  

                                                             
9
 Sutisna, Perilaku Konsumen Dan Komunikasi Pemasaran (Bandung, ROSDA 2002), h. 
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dalam memilih rumah kos. Harga merupakan sesuatu yang diserahkan dalam 

pertukaran untuk mendapatkan suatu barang maupun jasa.Pemilihan rumah 

kos akan disesuikan dengan penghasilan orang tua mereka, karena tidak 

semua orang tua mempunyai penghasilan yang tinggi atau yang mampu untuk 

membayar sewa rumah kos yang ditawarkan oleh pihak penyedia jasa. 

Selain lngkungan dan harga sewa, fasilitas juga memilih rumah kost 

demi menunjang kegiatan mahasiswa selama berada di rumah kost tersebut. 

Namun, semakin lengkap fasilitas yang diberikan maka akan semakin tinggi 

pula harga yang akan ditawarkan dan begitupun sebaliknya. Fasilitas-fasilitas 

yang ditawarkan oleh rumah kost dapat beragam, seperti ketersediaan tempat 

parkir yang luas, fasilitas wifi, bahkan ada juga rumah kos yang sudah 

melengkapi kamar kosnya dengan semua perlengkapan, seperti tempat tidur, 

lemari, meja belajar, sehingga calon penyewa tinggal membawa pakaian 

mereka saja, tanpa perlu memikirkan repotnya pindahan barang-barang 

perlengkapan yang dibutuhkan.  

Mahasiswa yang akan memilih rumah kost juga dipengaruhi oleh 

kelompok referensi, baik itu dari keluarga, teman sebaya maupun teman 

organisasi mahasiswa tersebut, karena mahasiswa juga berfikir dan 

mempertimbangkan pendapat dari orang-orang sekitarnya yang bahkan sudah 

pernah memilih rumah kost yang baik untuk kelangsungan kegiatan studinya 

selama berada jauh dari rumah bahkan di luar kota. 

Pesatnya kemajuan Kota Bandar Lampung khususnya di sektor 

pendidikan, beragamnya institusi pendidikan tinggi yang ada inilah yang akan 
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memberikan pengaruh, paling utama bagi perkembangan Kota Bandar 

Lampung. Seperti banyaknya para pebisnis yang membangun rumah untuk 

jasa layanan asrama atau kos-kosan bagi mahasiswa. Bahkan sewa kamar di 

Kecamatan Sukarame yang berdekatan dengan kampus UIN Raden Intan 

Lampung, yang beradius kurang dari satu kilo meter harganya melonjak 

tinggi. Dikarenakan juga semakin banyaknya mahasiswa yang memilih 

kampus UIN Raden Intan Lampung sebagai tempatnya berkuliah. 

Hal ini mengundang banyaknya pebisnis yang membangun kos-kosn di 

daerah ini agar dapat di sewakan oleh para mahasiswa di Kecamatan 

Sukarame bandar lampung termasuk mahasiswa UIN Raden Intan Lampung 

yang jumlah nya sebagai berikut: : 

Tabel 1.1 

Jumlah mahasiswa UIN Raden  Intan Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kasubag Kemahasiswaan UIN Raden Intan Lampung 

 (30 september 2019) 

 

Area di sekitaran kampus yang beradius kurang dari satu kilometer, 

seperti di Pembangunan, Korpri, Golf, Perumdam 3, Pandawa, Permata biru, 

No Angkatan  Jumlah  

1. 2015 3833 

2. 2016 5061 

3. 2017 4960 

4 2018 6760 

5. 2019 6655 

Jumlah                27.269  
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dan waydadi merupakan daerah-daerah yang menyediakan layanan jasa kos-

kosan salah satunya yang sedang menjamur dikota Bandar Lampung, 

termasuk daerah kecamatan Sukarame. Karena jumlah kos adalah tempat 

yang paling dibutuhkan mahasiswa dalam menjalani pendidikannya.  

Table 1.2 

Jumah Pelaku Usaha Rumah Kost Dan Jumlah Mahasiswa Di Kecamatan 

Sukarame  

No Nama 

Kelurahan 

Jumah 

Kos-kosan 

Jumlah 

Mahasiswa 

1 Korpri jaya  210 1638 

2 Korpri raya  84 540 

3 Sukarame  96 816 

4 Sukarame baru  132 1296 

5 Waydadi  182 1296 

6 Waydadi baru  70 670 

TOTAL 774 6738 

Data Diolah Pada 8 Januari 2019 

Berdasarkan tabel di atas dengan jumlah yang  mahasiswa yang yang 

menggunakan rumah kos sebagai tempat tinggal sementara di kecamatan 

sukarame dan banyaknya faktor yang menjadi pertimbangan mahasiswa 

memilih rumah kost, maka penulis akan membahas tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi persaingan usaha rumah kost (sewa kamar) terhadap 

keputusan mahasiswa dtinjau dari perspektif islam. 
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D. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasikan permasalahan-

permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:  

1. Perubahan gaya hidup mahasiswa yang lebih menyukai tempat kos yang 

baru dibandingkan kosan yang sudah lama dibangun, yang menyebabkan 

pertumbuhan kos-kosan di Kecamatan Sukarame menjadi semakin banyak. 

2. Maraknya pertumbuhan bisnis penyedia kos-kosan di Sukarame, menuntut 

pemilik kos-untuk mampu menerapkan strategi bauran pemasaran yang 

tepat agar mampu bersaing dengan kos-kosan lainnya. 

3. Mahasiswa baru yang akan memilih rumah kos dipengaruhi oleh kelompok 

referensi, baik itu dari keluarga, teman sebaya maupun teman organisasi 

mahasiswa, karena mahasiswa juga berfikir dan mempertimbangkan 

pendapat dari orang-orang sekitarnya yang bahkan sudah pernah memilih 

rumah kost yang baik untuk kelangsungan kegiatan studinya selama berada 

jauh dari rumah bahkan di luar kota. 

4. Terdapat mahasiswa yang selalu berpindah tempat kos setiap tahunnya. 

E. Batasan Masalah 

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan 

agar penelitian dilaksanakan secara fokus maka terdapat batasan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Persaingan usaha rumah kos adalah sebagai variabel X (independen). 

Dimana persaingan usaha rumah kost sebagai indikator dalam 

penelitian ini.  
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2. Penelitian ini berkaitan dengan keputusan mahasiswa dalam memilih 

rumah kos. Dimana keputusan mahasiswa sebagai variabel Y 

(dependen). Kepututusan mahasiswa yang dimagsud dalam 

penelitian ini adalah  mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang 

selama perkuliahanya bertinggal di rumah kost dan sudah menempati 

rumah kos 2 tahun.  

F. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh persaingan usaha rumah kost terhadap keputusan 

mahasiswa dalam memilih rumah kos? 

2. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam tentang pengaruh persaingan usaha 

rumah kos (sewa kamar) terhadap minat mahasiswa ? 

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pengaruh persaingan usaha rumah kost terhadap 

keputusan mahasiswa dalam memilih rumah kos. 

b. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam tentang pengaruh 

persaingan usaha rumah kos (sewa kamar) terhadap minat mahasiswa. 
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2. Manfaat penelitian  

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat 

tercapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini dalah 

sebagai berikut:  

a. Manfaat teoritis  

1) Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai 

literatur atau bahan informasi ilmiah.  

2) Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yng 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu ekonomi secara umum dan 

ilmu ekonomi islam  

3) Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi persaingan usaha rumah kost 

terhadap minat mahasiswa di kecamatan sukarame dalam memilih 

rumah kos 

b. Manfaat praktis  

1) Dapat digunakan sebagai acuan dalam pemilihan rumah kost yang 

baik bagi mahasiswa/i saat menempuh pendidikan nya dikota. 

2) Dapat memberikan informasi yang faktual berkaitan dengan 

faktor-faktor yang mempengaruhi persaingan usaha rumah kost 

terhadap minat mahasiswa  

3) Dapat memberikan informasi bagi masyarakat / pebisnis yng akan 

membangun rumah kos yang banyak di minati dan di sukai 

mahasiswa/i.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Persaingan Usaha 

Dalam perkembangan sistem ekonomi Indonesia, persaingan usaha 

menjadi salah satu instrumen ekonomi sejak saat reformasi digulirkan. 

Sebetulnya sudah sejak lama masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku 

bisnis, merindukan sebuah undang-undang yang secara komprehensif 

mengatur persaingan sehat. Keinginan itu didorong oleh munculnya praktik-

praktik perdagangan yang tidak sehat, terutama karena penguasa sering 

memberikan perlindungan ataupun priveleges kepada para pelaku bisnis 

tertentu, sebagai bagian dari praktik-praktik kolusi, korupsi, kroni, dan 

nepotisme. Dikatakan secara komprehensif, karena sebenarnya secara 

pragmentaris, batasan-batasan yuridis terhadap praktik-praktik bisnis yang 

tidak sehat atau curang dapat ditemukan secara tersebar di berbagai hukum 

positif. Tetapi karena sifatnya yang sektoral, perundang- undangan tersebut 

sangat tidak efektif untuk (secara konseptual) memenuhi berbagai indikator 

sasaran yang ingin dicapai oleh undang- undang persaingan sehat tersebut
10

 

Di Indonesia, keinginan dan kesungguhan negara untuk menciptakan 

iklim usaha yang sehat telah diupayakan diantaranya dengan membuat suatu 

produk perundang-undangan tentang larangan praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat, yakni UU No. 5 Tahun 1999 yang mulai di 

berlakukan sejak tanggal 5 September 2000. UU ini merupakan hasil dari 

                                                             
10

 Muladi, “Menyongsong Keberadaan UU Persaingan Sehat di Indonesia”, dalam UU 

Antimonopoli Seperti Apakah yang Sesungguhnya Kita Butuhkan?Newsletter Nomor 34 Tahun IX, 

Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, hal 35 
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proses reformasi ekonomi dan politik yang diharapkan mampu menciptakan 

persaingan usaha yang sehat.
11

 

1. Indikator persaingan usaha  

a. Faktor produk  

Perusahaan dalam menjalankan suatu bisnis, produk maupun jasa 

yang dijual harus memiliki kualitas yang baik atau sesuai dengan harga 

yang ditawarkan agar suatu usaha atau perusahaan dapat bertahan 

dalam menghadapi persaingan, terutama persaingan dari segi kualitas. 

kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau 

pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. 

kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya, hal 

ini termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, 

kemudahan pengoperasian, dan reparasi produk, juga atribut produk 

lainnya. Perusahaan perlu terus meningkatkan kualitas produk atau 

jasanya karena peningkatan kualitas produk dapat membuat konsumen 

merasa puas terhadap produk atau jasa yang mereka beli, dan akan 

mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian ulang. 

Permasalahan mengenai kualitas menjadi penting bagi konsumen, dan 

perusahaan. Kotler menyatakan bahwa atribut produk adalah 

pengembangan suatu produk atau jasa yang melibatkan penentuan 

manfaat yang akan diberikan. Sedangkan pengertian produk menurut 
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 Gelhorn dan Gunawan Wijaya, Seri Hukum Bisnis: Merger dalam Perspektif 

Monopoli,(jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 7 
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Fandy Tjiptono adalah “Unsur-unsur produk yang dipandang penting 

oleh pelanggan dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan”.
12

 

Terdapat beberapa konsep yang saling berhubungan mengenai 

kualitas, yaitu : 

a) Kualitas objektif atau kualitas yang sebenarnya, yaitu besarnya 

barang atau jasa menunjukan keunggulan dari produknya kepada 

konsumen. 

b) Kualitas berdasarkan kepada produk, menyangkut sifat dan jumlah 

dari bahan- bahan penampilan fisik produk termasuk juga layanan. 

c) Kualitas dari sudut pandang konsumen (kualitas yang diterima oleh 

konsumen), merupakan persepsi konsumen mengenai keseluruhan 

kualitas atau keunggulan produk dihubungkan denga maksud 

penggunaanya berikut alternatif-alternatifnya. 

Berdasarkan levelnya, produk dapat dibagi menjadi lima tingkatan, 

yaitu : 

a) Produk inti, yang menawarkan manfaat dan kegunaan utama yang 

dibutuhkan pelanggan. 

b) Produk dasar, mencerminkan fungsi dasar dari suatu produk. 

c) Produk yang diharapkan merupakan sekumpulan atribut dan kondisi 

yang diharapkan pada saat pelanggan membeli. 

d) Produk yang di tingkatkan, memberikan jasa dan manfaat tambahan 

sehingga membedakan penawaran perusahaan. 

                                                             
12

 Eko Priyono, et.al, “Pengaruh Citra Merek, Strategi Promosi, Atribut Produk, Dan Harga 

Terhadap  Minat  Berkunjung  Serta  Pengaruhnya  Terhadap  Minat  Beli”.  Jurnal  Of  

Management, Volume 2 No. 2 (Maret 2016), h. 6. 
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e) Produk potensial,yaitu segala tambahan dan transformasi pada 

produk yang mungkin akan dilakukan di masa yang akan datang.
13

 

b. Harga  

Harga merupakan nilai yang dinyatakan dalam rupiah. Keadaan 

yang lain harga didefinisikan sebagai jumlah yang dibayarkan oleh 

pembeli. Harga merupakan suatu cara bagi seorang penjual untuk 

membedakan penawarannya dari para pesaing. Penetapan harga dapat 

dipertimbangkan sebagai bagian dari fungsi deferensiasi barang dalam 

pemasaran. Secara umum penjual mempunyai beberapa tujuan dalam 

penetapan harga produknya. Tujuan tersebut antara lain : 

1. Mendapatkan laba maksimum. 

2. Mendapatkan pengembalian investasi yang ditargetkan atau 

pengembalian pada penjualan bersih. 

3. Mencegah atau mengurangi persaingan. 

4. Mempertahankan atau memperbaiki pangsa pasar. 

Harga merupakan sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen 

dengan manfaat dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa 

yang nilainya ditetapkan oleh pembeli atau penjual melalui tawar 

menawar, atau ditetapkan oleh penjual untuk satu harga yang sama 

terhadap semua pembeli. harga harus mencerminkan nilai konsumen 

bersedia membayar harga dibandingkan harus mencerminkan hanya 

biaya pembuatan produk atau memberikan layanan. Artinya harga 

                                                             
13

 Isyanto, Puji, Pengaruh Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Handphone 

Blackberry pada Mahasiswa Ekonomi Universitas Singaperbangsa Karawang. (Jurnal Manajemen 

Vol.09 No.4 Juli 2012 ): 854-862. 
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merupakan sejumlah uang yang dibutuhkan atau ditukarkan ke 

konsumen untuk mendapatkan atau memiliki suatu barang yang 

memiliki manfaat serta penggunaannya.
14

 

c. Lokasi  

Menurut Kotler pengertian lokasi adalah kegiatan perusahaan yang 

membuat produk tersedia bagi sasaran. Tempat merupakan saluran 

distribusi yaitu serangkaian organisasi yang saling tergantung dan 

saling terlihat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa siap 

untuk digunakan atau dikonsumsi. Lokasi berarti berhubungan dengan 

dimana perusahaan harus bermarkas dan melakukan operasi.
15

 

Lokasi merupakan salah satu faktor dari situasional yang ikut 

berpengaruh pada keputusan pembelian. Dalam konsep pemasaran 

teradapt istilah yang dikenal dengan marketing mix atau bauran 

pemasaran jasa yang terdiri dari produk, harga, lokasi, promosi, orang, 

bukti fisik, dan proses. Lokasi usaha dapat juga disebut dengan saluran 

distribusi perusahaan karena lokasi juga berhuungan langsung dengan 

pembeli atau konsumen atau dengan kata lain lokasi juga merupakan 

tempat produsen menyalurkan produknya kepada konsumen ataupun 

merupakan komitmen sumber daya jangka panjang. Lokasi akan 

mempengaruhi pertumbuhan di masa depan. Area yang dipilih 

haruslah mampu untuk tumbuh dari segi ekonomi sehingga ia dapat 

                                                             
4
 Purwati.. Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Motor 

Honda Matic Beat (Studi Kasus Pada Pt. Nusantara Solar Sakti).( Vol 2, No. 3. 2012) h 260-277. 
15

 Philip Kotler dan Gary Amstrong, Principal of Marketing, Edisi 8, Prentice-hall, (Jakarta: 

PT. Gramedia Pustaka, 2001), h. 148 
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mempertahankan kelangsungan hidup baik itu dalam usaha 

perdagangan eceran ataupun lainnya.
16

 

Faktor faktor pemilihan lokasi antara lain : 

1. Tersedianya sumber daya. Tersedianya sumber daya, terutama 

bahan mentah sebagai bahan baku produksi, tenaga kerja, dan 

sarana transfortasi akan membantu pengusaha dalam banyak hal. 

Paling tidak, sumber daya tersebut dapat mengehmat biaya, 

sehingga produk dapat dibuat dengan rendah biaya yang pada 

akhirnya mampu bersaing dengan produk pesaing terdekat. 

2. Pilihan pribadi wirausahawan. Pertimbangan pilihan dalam 

menentukan tempat usaha disesuaikan dengan keinginan kuat 

wirausaha itu sendiri. 

3. Pertimbangan gaya hidup dengan fokus untuk semata-mata lebih 

mementingkan keharmonisan keluarga daripada kepentingan 

bisnis. 

4. Kemudahan dalam mencapai konsumen. Seorang pengusaha dalam 

menentukan tempat usahanya berorientasi pada pasar (pusat 

konsentrasi para konsumen berada). 

d. Promosi  

Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran 

(marketing mix) yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam 

memasarkan produk aaupun jasa. Promosi memegang peranan penting 

                                                             
5
 Ari Wibowo., Pengaruh Kualitas Layanan, Harga, dan Lokasi terhadap Keputusan 
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dalam menghubungkan jarak antar produsen dengan konsumen. 

Kegiatan promosi ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena 

dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka 

panjang.
17

 

promosi bertujuan untuk mempengaruhi konsumen dalam 

mengambil keputusan untuk meningkatkan penjualan, Dalam promosi 

tidak hanya sekedar berkomunikasi ataupun menyampaikan informasi, 

tetapi juga menginginkan komunikasi yang mampu menciptakan 

suasana atau keadaan dimana para pelanggan bersedia memilih dan 

memiliki. Dengan demikian promosi yang akan dilakukan haruslah 

selalu berdasarkan atas beberapa hal sehingga tujuan yang diharapkan 

dapat tercapai. pada umumnya kegiatan promosi harus berdasarkan 

pada tujuan sebagai berikut
18

 : 

1. Menginformasikan 

Kegiatan promosi yang bertujuan untuk berusaha 

menginformasikan kepada konsumen akan merek atau produk 

perusahaan baik itu produk baru ataupun merek baru maupun 

produk dan merek yang sudah lama, tetapi belum luas 

terdengar oleh konsumen. Atau secara sederhana kegiatan ini 

adalah untuk memberitahukan konsumen tentang produk 

                                                             
6Anggoro Dwi Kurniawan, Sri Rahayu Tri Astuti., Analisis Pengaruh Produk, Promosi, 

Harga dan Tempat Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Pada Kedai Amarta Semarang) | 

2012Diponegoro Journal Of Management Volume 1 Nomor 1 
18

  Fandy Tjiptono. Strategi Pemasaran (Yogyakarta:.2015 )  h. 387 (edisi 4). 
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perusahaan. Promosi ini dilakukan untuk memberi informasi 

kepada konsumen tentang produk yang dihasilkan perusahaan. 

2. Membujuk 

Kegiatan promosi yang berdifat mebujuk dan mendorong 

konsumen untuk melakukan pembelian atas produk yang 

ditawarkan. Perusahaan lebih mengutamakan penciptaan kesan 

positif kepada konsumen agar promosi dapat berpengaruh 

terhadap perilaku pembeli dalam waktu yang lama. 

3. Mengingatkan 

Kegiatan promosi yan bersifat mengingatkan ini dilakukan 

untuk mempertahankan merek produk di hati masyarakat, dan 

mempertahankan pembeli yang akan melakukan transaksi 

pembelian secara terus-menerus. 

2. Persaingan Usaha Menurut Ekonomi Islam  

Islam sebagai suatu sumber sistem hidup (way to life) dan manusia 

adalah khalifah dimuka bumi, Islam memandang bumi dengan segala 

isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar digunakan 

sebaik-baiknya bagi kesehjateraan bersama. Untuk mencapai tujuan 

suci ini, Allah memberikan perumusan melalui Rosul-Nya. Petunjuk 

tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutukan manusia baik aqidah, 

akhlak maupun syariah. Dua komponen pertama, aqidah dan akhlak 

bersifat konstan, keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan 

berbedanya waktu dan tempat. Adapun syariah senantiasa berubah 
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sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat yang berbeda-beda 

sesuai dengan masa rosul masing-masing.
19

 

Islam tidak melarang adanya persaingan dalam sebuah usaha, namun 

dalam persaingan tersebut harus dilakukan dengan cara persaingan yang 

sehat karena dalam mencari harta haruslah dilakukan secara wajar serta 

halal yang mana tidak bertentangan dengan al–Qur‟an maupun al–Hadits, 

usaha mencari harta yang di dalamnya terjadi sebuah persaingan yang 

sehat dan wajar merupakan sebaik–baiknya cara bagi seorang muslim 

dalam berdagang/berusaha.
20

 

Hal ini terlihat dari firman Allah: 

                           

                        

          

Artinya: dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan 

Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. 

(karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka 

usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang 

mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-

Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
21

 
 

Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa adanya dua pihak atau lebih 

yang bersaing, semua berusaha memperbanyak, seakan akan sama-sama 
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 M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah dan Teoari ke Praktek,(Jakarta: Gema Insai Press, 

2001) H. 34 
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 Lukman Hakim, “Ihtikar dan Permasalahannya dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal 

Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, Vol. 7, No. 2: 320–330, 

April 2016, ISSN: 1978–4767, Hlm. 323. 
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mengaku memiliki lebih banyak dari pesaingnya dengan menghiraukan 

norma–norma dan nilai–nilai agama, kegiatan tersebut tidak akan berakhir 

kecuali dengan kematian karena yang bersaing tidak pernah puas, serta 

kaitannya dengan persaingan tidak sehat dalam penumpukkan harta secara 

tegas Allah memperingatkan jangan lakukan persaingan semacam itu.
22

 

Dalam ajaran Islam, setiap muslim yang ingin berbisnis maka 

dianjurkan untuk selalu melakukan persaingan yang sehat, jujur, terbuka 

dan adil.
23

  

a. Melakukan persaingan yang sehat.  

Baik itu dalam bentuk tidak diperbolehkan nawar barang 

yang sedang ditawar oleh orang lain, tidak diperbolehkan membeli 

barang pedagang yang dari kampung yang belum tahu harga pasar, 

tidak diperbolehkan pura-pura nawar barang dengan harga tinggi 

untuk mengelabui pembeli yang lain. Hal ini berpedoman pada  

firman Allah pada Q.S Al-Baqqarah: 188 berikut: 

                            

     

Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 

sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil.
24
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 M. Quraish Shihab, Tafsir Al–Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian al–Qur‟an), 

Volume 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 570–572. 
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Selain itu juga, berbeda dengan sistem kapitalisme dan 

komunisme yang melarang terjadinya monopoli ataupun 

monopsoni, di dalam ajaran Islam siapapun boleh berbisnis tanpa 

peduli apakah dia satu-satunya penjual atau pembeli, asalkan dia 

tidak melakukan ikhtikar yaitu mengambil keuntungan di atas 

keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk 

harga yang lebih tinggi.  

b. Kejujuran 

Sebagaimana dari makna kejujuran adalah seorang 

pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam jual belinya 

Ketika kita memiliki sifat jujur, maka orang lain akan menaruh 

kepercayaan pada kita dan dia tidak perlu khawatir berbisnis 

dengan kita. Banyak sekali orang yang berhasil dalam dunia bisnis 

karena sifat jujur yang mereka miliki. Hal ini berpedoman pada 

firman Allah Q.S Al-Ahzab ayat 70 berikut ini: 

                     

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu 

kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar”.
25

 

 

c. Keterbukaan. 

Pada zaman sekarang ini, ketika manusia yang satu dengan 

manusia yang lain sulit sekali saling percaya, apalagi dalam 
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masalah yang berkaitan dengan keuangan, maka setiap usaha yang 

inin menjalin kerjasama dituntut untuk terbuka. Terbuka dalam arti 

bahwa memiliki laporan keungan yang jelas atas usaha yang 

dimiliki dimana laporan keungan tersebut bisa diaudit oleh 

pihakpihak terkait dan sifatnya terbuka inilah yang merupakan 

salah satu kunci sukses keberhasilan Rosulullah dalam berbisnis 

menjual barang-barang dagang khodijah. 

d. Keadilan  

Salah satu bentuk sederhana dalam berbisnis yang berkaitan 

dengan keadilan adalah tidak menambah atau mengurangi berat 

timbangan dalam jual-beli. Hal ini berpedoman pada firman 

Alllah Q.S. Al- Israa: 35 berikut: 

                   

        

Artinya: “dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, 

dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.
26

 

 

3. Dasar Hukum Persaingan Usaha  

Persaingan usaha hendaknya dilaksanakan melalui cara-cara yang 

sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik itu aturan agama 

maupun peraturan pemerintah. Adapun dasar hukum ekonomi Islam 

tentang persaingan usaha yang sesuai syariat, dapat dilihat dari ayat Al-

Quran Surah An-nissa (04) Ayat 29 sebagai berikut: 
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Artinya : 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.(Q.S. Annisa (04): 29)
27

 

 

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih 

khusus kepada transaksi perdaganagan (jual-beli). Dalam ayat ini 

Allah SWT mengharamkan orang beriman untuk memakan, 

menggunakan, memanfaatkan harta orang lain dengan jalan yang batil 

(secara yang dilarang oleh syariah). Transaksi yang dilaksanakan manusia 

hendakanya melalui jalan perdagangan dengan azas saling ridho antar 

pihak yang bertransaksi. Selain itu Allah Swt, juga melarang tindakan 

membunuh (membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain) Allah Swt 

menjelaskan semua ini sebagai bentuk kasih dan sayang kepada hamba-

hamba nya, karena Allah maha pengasih lagi maha penyayang. 

 

B. Perilaku Konsumen 

1. Pengertian Perilaku Konsumen 

 

Menurut Hawkins, Best dan Coney, perilaku konsumen merupakan 

studi tentang bagaimana individu, kelompok dan organisasi dan proses 
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yang dilakukan untuk memilih, mengamankan, menggunakan dan 

menghentikan produk, jasa dan oengalaman atau ide untuk memuaskan 

kebutuhannya dan dampaknya terhadap konsumen dan masyarakat.
28

 

Menurut Schiffman dan Kanuk, istilah perilaku konsomen merujuk 

kepada perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen dalam mencari, 

membeli, menggunakan, mengevaluasi dan menghabiskan produk 

barang/jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. 

Menurut Engel, Blackwell dan Miniard, perilaku konsumen 

didefinisikan sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, 

mengkonsumsi dan menghabiskan produk barang/jasa, termasuk proses 

keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan itu.
 29

Perilaku 

konsumen (consumer behavior) didefinisikan sebagai studi tentang unit 

pembelian (buying units) dalam proses pertukaran yang melibatkan 

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

ide. 

Dengan kata lain perilaku konsumen yaitu tindakan yang langsung 

terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk 

dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului tindakan ini. 

2. Perilaku Konsumen dalam Islam 

 

Sungguhpun belum didapati sebuah Negara Muslim yang 

menerapkan ekonomi Islam sepenuhnya berdasarkan ajaran Al-Qurán, al-

Hadist, para sahabat dan ijtihad para ulama, tetapi dalam kehidupan sehari-
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hari kita dapat merasakan perbedaan perilaku konsumen antara masyarakat 

yang memegang teguh keimanan dan ketaqwaan dengan yang tidak. 

Dalam bidang konsumsi, Islam tidak menganjurkan pemenuhan 

yang tak terbatas. Kebutuhan manusia dapat meliputi; keperluan, 

kesenangan dan kemewahan. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia, 

Islam menyarankan agar manusia dapat bertindak ditengah-tengah 

(moderity) dan sederhana (simplicity). Pembelanjaan yang dianjurkan 

dalam Islam adalah yang digunakan untuk memenuhi “kebutuhan” dan 

melakukan secara rasional. Konsumsi merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

30
 

Perilaku konsumen muslim adalah yang dapat merasakan, ketika 

seorang konsumen muslim yang beriman dan bertaqwa mendapatkan 

penghasilan rutinnya, baik harian, mingguan ataupun bulanan tidak 

berfikir pendapatan yang diraihnnya itu dihabiskan/ dikonsumsi semuanya 

untuk dirinya sendiri, tetapi atas kesadarannya bahwa dia hidup di dunia 

ini semata untuk mencari ridho Allah.
31

 

Dengan begitu perilaku konsumen muslim adalah bagaimana 

seseorang dapat memaksimalkan pendapatannya untuk kepentingan dunia 

dan akhirat, dengan tidak saling memberatkan pada satu sisi melainkan 

harus seimbang antara urusan dunia dan urusan akhirat. Salah satu 
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penyeimbangnya yaitu dari saluran sosial dalam bentuk zakat, infaq dan 

sedekah, dengan begitu konsumen muslim akan bermanfaat bagi orang 

lain. 

3. Dasar hukum perilaku dalam islam  

Dalam Islam, perilaku konsumen harus mencerminkan hubungan 

dirinya dengan Allah SWT. Inilah yang tidak didapati dalam ilmu perilaku 

konsumen konvensional. Setiap pergerakan dirinya, yang berbentuk 

belanja sehari-hari, tidak lain adalah manifestasi zikir dirinya atas nama 

Allah. Dasar Hukum konsumsi dalam Islam yaitu Al-Qur‟an yang salah 

satunya dijelaskan pada Firman Allah SWT pada QS. Al-Maidah 87-88: 

 

َ يَا أ ََل جَْعحَُذّا إِىه َّللاه َّ ُ لَُكْن  ُهْا طٍَِّبَاِت َها أََحله َّللاه َا الهِزٌَي آَهٌُْا ََل جَُحشِّ ٌُِّ ََ

َ 78ََل ٌُِحبُّ اْلُوْعحَِذٌَي ) اجهقُْا َّللاه َّ ُ َحََلًَل طٍَِّبًا  ا َسَصقَُكُن َّللاه ُكلُْا ِهوه َّ الهِزي  ( 

َِ ُهْؤِهٌُْىَ  ًْحُْن بِ  (77) أَ

Artinya: 

87. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi 

kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. 

88. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang 
Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah 

yang kamu beriman kepada-Nya.” 

 

Dalam Islam, konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan 
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keimanan. Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting karena keimanan 

memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi 

kepribadian manusia, yang dalam bentuk prilaku, gaya hidup, selera, 

sikap, umber daya dan ekologi. Namun konsumsi juga memiliki batasan 

yang dijelaskan dalam firman Allah SWT pada QS. Al- Baqarah [2]: 168-

169 sebagai berikut: 

اِت } َْ َل جَحهبُِعْا ُخطُ َّ ا فًِ اْلَْسِض َحَلَل طٍَِّبًا  َا الٌهاُس ُكلُْا ِهوه ٌَا أٌَُِّ

ٌّّ ُهبٌٍِي ) ُ لَُكْن َعُذ ٍْطَاِى إًَِه أَْى ( إًِهَوا ٌَأْهُ 867الشه َّ اْلفَْحَشاِء  َّ ِْء  ُشُكْن بِالسُّ

ِ َها ََل جَْعلَُوَْى )  ( 861جَقُْلُْا َعلَى َّللاه

Artinya: 

168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari 

apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti 

langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu 

adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu 

Hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan 

terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui 

 

Konsumsi berasal dari penghasilan atau pendapatan yang didapat 

dengan cara halal akan yang akan digunakan untuk menutupi kebutuhan 

harian konsumen muslim. Pada sisi pemenuhan kebutuhan individu dan 

keluarga, secara langsung menguntungkan pasar mulai dari produsen 

hingga pedagang dengan memperjualbelikan komoditi barang dan jasa. 

Konsumen akan mendapatkan kepuasan dari barang yang dibeli dan 
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produsen merndapatkan keuntungan.
32

 

Dalam   Al-Qur‟an   Allah   juga   mengajarkan   pada   hambanya   

agar menikmati karunia-Nya dengan benar seperti yang diuraikan pada 

QS. Al- Baqarah [2]: 195 sebagai berikut:
33

 

ةِ ۛ  ُكَ ل هِْ َى الح ل ْن إِ ٌكُ ِذ ٌَْ أ ِ ُْا ب ق لْ ُ ََل ج َّ  ِ ٍِل َّللاه بِ قُْا فًِ سَ فِ ًْ َ أ َّ

ٍيَ  ٌِ ِس ْح وُ ُِحبُّ الْ ٌ َ ُْا ۛ إِىه َّللاه ٌ ِس َْح أ َّ  

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

dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam 

kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang berbuat baik.” 

 

4. Prinsip Konsmsi Dalam Islam  

Ada beberapa prinsip dalam berkonsumsi bagi seorang muslim 

yang membedakannya dengan perilaku konsumi nonmuslim 

(konvensional).  Prinsip tersebut disarikan dari ayat-ayat Al-Qurán dan 

Hadist dan perilaku sahabat. prinsip-prinsip tersebut antara lain:
34

 

a. Prinsip syariah  

1) Memperhatikan  Tujuan Konsumsi  

Prilaku konsumsi muslim dari segi tujuan tidak hanya 

mencapai kepuasan dalam konsumsi barang, melainkan berfungsi 

sebagai ibadah daam rangka mendapatan ridho Allah SWT 

sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Anam ayat 62 : 

 َْ ُُ َّ نُ  ْك ُح لْ ُ ا َ َ ََل ل َ قِّ ۚ أ َح ُُنُ الْ ََل ْْ ِ َه لَى َّللاه ِ ّا إ دُّ ُنه ُس ث
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ٍيَ  بِ اِس َح عُ الْ َش َْس  أ

Artinya: 

“Katakanlah (Muhammad) : Sesungguhnya 

sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk 

Allah, Tuhan semesta alam”.
35

 

Kata “hidupku” maknanya termasuk didalamnya 

berkonsumsi. Perilaku konsumsi muslim berfungsi sebagai ibadah 

sehingga merupakan amal sholeh, karena setiap perbuatan ada 

perintah dari Allah SWT, maka bernilai ibadah. 

2) Memperhatikan Kaidah Ilmiah  

Dalam berkonsumsi muslim harus memperhatikan prinsip 

kebersihan. Prinsip kebersihan mengandung arti barang yang 

dikonsumsi harus bebas dari kotoran maupun penyakit, demikian 

juga harus  menyehatkan, bernilai gizi, memiliki manfaat dan tidak 

mempunyai kemdharatan, sebagaimana firman Allah SWT dalam 

surat Al-Baqarah ayat 172: 

ْن  َاكُ ٌ قْ َص ا َس َاتِ َه ب ِّ ٍ ْي طَ ُْا ِه ل ُْا كُ ٌ ٌَي آَه هِز ل ا ا َِ ٌُّ َ ا أ َ ٌ

ّىَ  ُذُ ب ْع َ ُ ج هاٍ ٌ ِ ُْن إ ح ٌْ ْى كُ ِ إِ ّا ّلِِله ُش كُ اْش َّ  

Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di 
antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu 

dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-

Nya kamu menyembah.”
36

 

Kaidah ilmiah juga memperhatikan prinsip keadilan.  
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Prinsip keadilan mengandung arti bahwa dalam berkonsumsi tidak 

boleh menimbulkan kedzaliman, yakni berada dalam koridor 

aturan atau hokum agama serta menjunjung tinggi kepantasan atau 

kebaikan (halalan thoyiban). 

3) Memperhatikan Bentuk Konsumsi  

Dalam konsep ini, fungsi konsumsi muslim dengan prinsip 

konvensional yang bertujuan maksimum (maximum untility), 

terlepas ada keridhoan Allh SWT atau tidak, karena pada 

hakikatnya teori konvensional tidak mengenal tuhan. Dari bentuk 

konsumsi, seorang muslim harus memperhatikan apapun yang 

dikonsumsinya. Hal ini tentu berhubungan dengan adanya batasan 

orang muslim dalam mengkonsumsi suuatu barang dan jasa. 

Seorang muslim dilarang misalnya mengkonsumsi daging babi,, 

bangkai, darah, minuman keras, candu/narkotika dan berjudi.  

  Berbeda dengan bentuk konsumsi konvensional yang tidak 

mengenal batasan. Berapa pun yang dikonsumsi selagi anggaran 

terjangkau tidak jadi masalah. Dari segi pemuas konsumsi pun 

tidak ada batasnya, apakah sesuai agama atau tidak, yang penting 

memuaskan nafsu konsuminya maka terjadilah konsumsi yang sah. 

b. Prinsip Kuantitas 

1) Sederhana, tidak bermewah-mewahan  

Sesungguhnya kuantitas konsumsi yang terpuji adalah 

dalam kondisi yng wajar adalah sederhana. Magsudnya, 
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berada diantara boros dan pelit. Kesederhanaan ini 

merpakan salah satu sifat hamba Allah yang maha 

pengasih, seperti yang disebutkan daolam firman-nya, pada 

surat Al-furqon ayat 67:  

اَى  كَ َّ ّا  ُُش ح قْ َ ْن ٌ َ ل َّ ُْا  ف شِ ُْس ْن ٌ َ قُْا ل َ ف ًْ َ ا أ َر ِ ٌَي إ هِز ل ا َّ

ا اًه َْ َ َك ق ِ ل
َي رَٰ ٍْ َ  ب

Artinya: 

”Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha 

Pengasih) orang-orang yang apabila membelanjakan 

(harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, 

dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara 

yang demikian”
37

 

 

 Dalam berkonsumsi hendanya menghindari sikap 

bermewah-mewahan (tarf) sikap tarf  merupakan prilaku 

konsumen yng jauhn dari nilai-nilai syariah bahkan 

merupakan indikator terhadap kerusakan dan goncanganya 

tatanan hidup masyarakat akan mengalami kehancuran dan 

kebinasaan.  

 

 

2) Kesesuaian antara pemasukan dengan konsumsi  

Kesesuaian antara pemasukan dan konsumsi adalah 

al yang sesuai dengan fitrah manusia dan realita. Karena itu 

salah satu aksiomatik ekonomi adalah bahwa pemasukan 
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merupakan salah satu factor yang mempengaruhi 

permintaan konsumen individu. Dimana permintaan 

menjadi bertambah jika pemasukan bertambah, dan 

permintaan menjadi berkurang jika pemasukan menurun 

disertai tetapnya faktor-faktor lain. 

Sesungguhnya kesesuaian antara konsumsi dan 

pemasukan tersebut memiliki dalil-dali yang jelas dalam 

perekonomian islam. Dianara firman Allah SWT dalam 

surat At-thalaq ayat 7:  

    

ْق  فِ ٌْ ُ ٍ لْ َ ُ ف َُ ق ْص َِ سِ ٍْ َ ل َس َع ُِذ ْي ق َه َّ  ۖ َِ حِ َع ْي سَ ةٍ ِه َع ّ سَ ْق رُ فِ ٌْ ُ ٍ ِ ل

 ُ ُل َّللاه َع َْج ٍ ا ۚ سَ َاَُ ا آج َله َه ا إِ سً فْ َ ً ُ ُِّف َّللاه ل ُكَ ُ ۚ ََل ٌ ُ َّللاه َاٍ ا آج وه ِه

ا ًش ُْس شٍ ٌ ْس ذَ عُ ْع َ  ب

 Artinya: 

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya 

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 

kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada 

seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan 

kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan 

sesudah kesempitan.”
38

 

 

 Kesesuaian diantara pemsuikan dan konsumsi bagi 

konsumen muslim sangatlah penting unuk diperhatikan 

karena begitu konsumen muslim tidaak merasakan 
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kehendaknya untk memenuhi keinginannya. Karena pada 

hakiktnya kebutuhanlah yang mengiikuti pemasukan bukan 

pemasukan yang mengikuti kebutuhan.  

c. Prinsip prioritas (alokasi harta) 

1) Untuk nafkah diri, istri, anak dan saudara  

a) Nafkah diri, manusia mewaibkan untuk memenuhi 

kebutuhan diri dan mendahulukannya atas pemenuhan 

kebutuhan orang lain 

b) Nafkah istri, nafkah harus dipenuhi oleh suaminya karena 

ikatan dirinya dengan suaminya. Status istri telah 

menyebabkan ia telah diserahkan kepada suaminya, 

konsekuensinya suamilah yang menanggung keperluan 

istrinya 

c) Nafkah kerabat, sebab wajibnya nafkah tersebut adalah 

adanya keharaman untuk memutuskan silaturahmi. 

d) Nafkah bagi pihak yang membantu istri. Dalam 

mengerjakan pekerjaan rumah, ketika ada orang yang 

membantu istri maka nafkahnya menjadi tanggungjawab 

suami istri tersebut. 

e) Pemenuhan kebutuhan pada binatang peliharaannya 

2) Untuk memperjuangakan agama Allah SWT 

Diantara karunia Allah yang diberikan kepada 

hamba mukmin- Nya adalah karunia berupa harta dan 
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adanya semangat untuk membelanjakan harta itu dijalan 

yang dibenarkan oleh syariat. Pembelanjaan harta dijalan 

Allah, sebagai balasannya Allah SWT akan menggantinya 

dengan surge. Ketika meyakini hal ini, orang –orang 

muslim berlomba untuk menyediakan dan memberikan 

sesuatu dijalan Allah SWT akan melipatgandakan 

balasannya terhadap pengeluaran atau alokasi harta dijalan-

Nya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-

Baqarah 261: 

هةٍ  ب ِل َح ثَ َو ِ كَ ٍِل َّللاه بِ ُْن فًِ سَ ِ َ ال َْ ْه َ َُْى أ ق فِ ٌْ ُ ٌَي ٌ هِز ل ُل ا َ ث َه

 ُ َّللاه َّ هةٍ ۗ  ب ُ َح ة َ ائ ةٍ ِه َ ل ُ ب ٌْ لِّ سُ َل فًِ كُ ابِ َ ٌ عَ سَ بْ َْث سَ ح بَ ًْ َ أ

ٍنٌ  ِ ل عٌ َع اِس َّ  ُ َّللاه َّ اُء ۗ  َشَ ْي ٌ َو ِ ُف ل ُ َضاِع ٌ 

Artinya: 

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) 

orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan 

Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang 

menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. 

Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia 

kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha 

Mengetahui.
39

 

Pengeluaran dijalan Allah tersebut dapat berbentuk 

pengeluaran untuk membiayai dakwah agar Islam tersebar 

ke seluruh alam. Pengeluaran tersebut dapat juga dalam 

bentuk bangunan rumah sakit dan madrasah yang 

dibutuhkan oleh keluarga miskin, masjid dan bantuan untuk 
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memperkuat serta menyebarkan dakwah dan syiar Islam. 

Maka jelaslah bahwa seorang konsumen muslim tentu 

mempunyai objek pengeluaran untuk derma atau sedekah. 

d. Prinsip moralitas  

Perilaku konsumsi seorang muslim dalam berkonsumsi 

juga memerhatikan nilai prinsip moralitas, dimana 

mengandung arti ketika berkonsumsi terhadap suatu barang, 

maka dalam rangka menjaga martabat manusia yang mulia, 

berbeda dengan makhluk lainnya. Sehingga berkonsumsi juga 

harus menjaga adab dan etika yang disunnahkan oleh Nabi 

Muhammad SAW. Sebagai contoh, ketika makan 

menggunakan tangan kanan, membaca doa dan tidak mencela 

barang dan sebagainya 

 

 

C. Keputusan Pembelian Konsumen 

1. Pengertin Keputusan Pembelian  

Menurut Boyd Walker pengambilan keputusan pembelian 

merupakan suatu pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan 

manusia membeli suatu produk guna memnuhi kebutuhan dan keinginan. 

Keputusan pembelian konsumen merupakan tahap proses keputusan 

dimana konsumen secara aktual melakukan pembelian produk. Proses 

pengambilan keputusan yang rumit sering melibatkan beberapa 
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keputusan. Suatu keputusan (decision) melibatkan pilihan di antara dua 

atau lebih alternative tindakan atau perilaku. Keputusan selalu 

mensyaratkan pilihan diantara beberapa perilaku yang berbeda. 
40

 

Pada intinya, walaupun pemasaran seringkali memacu pada 

pilihan antara objek (produk, merk atau toko), walaupun sebenarnya 

memilih diantara perilaku alternative yang berkaitan dengan objek 

tersebut. Pemasar biasanya tertarik pada perilaku pembelian konsumen, 

terutama pilihan merek mana yang akan dibeli. Harus diperhatikan 

bahwa konsumen juga membuat beberapa keputusan sehubungan dengan 

perilaku tidak membeli. Kadang kala pilihan tidak membeli ini dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian ,merk konsumen. 

2. Peran Konsumen dalam Membeli  

Pemasar perlu mengetahui siapa yang terlibat dalam keputusan 

membeli dan peran apa yang dimainkan oleh setiap orang. Untuk banyak 

produk, cukup mudah untuk mengenali siapa yang mengambil keputusan 

 Menurut tujuan pembeliannya, peran konsumen dapat dikelompokan 

menjadi konsumen akhir (individual) yaitu yang terdiri atas individu dan 

rumah tangga yang tujuan pembeliannya adalah untuk memenuhi 

kebutuhannya sendiri atau untuk dikonsumsi. Sedangkan kelompok lain, 

adalah konsumen organisasional yang terdiri atas organisasi, pemakai 

industri, pedagang dan lembaga non-profit yang tujuan pembeliannya adalah 
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untuk memperoleh laba atau kesejahteraan anggotanya. 
41

 

 Orang yang mungkin memainkan beberapa peran dalam keputusan 

membeli: 

a. Pemrakasa (initiator): orang yang pertama menyarankan aau 

mencetuskan gagasan membeli produk atau jasa tertentu.  

b. Pembeli pengaruh (influencer): orang yang pandangan atau saranyaa 

mempengaruhi keputusan .  

c. Pengambil keputusan (decider): orang yang akhirnya membuat 

keputusan membeli atau sebagian dari itu, apakah akaan membeli, apa 

yang dibeli, bagaimana membelinya atau dimana membelinya. 

d. Pembeli (buyer): orang yang benar-benar melakukan pembelian.  

e. Pengguna (user): orang yang mengkonsumsi atau menggunakan 

produk atau jasa. 
42

 

 

3. Jenis-Jenis Tingkah Laku Keputusan Pembelian  

Tingkah laku membeli konsumen adalah tingakahlaku membeli 

konsumen akhir, individu dan rumah tangga yang membeli barang atau jasa 

untuk konsumsi pribadi. Semakin kompleks keputusan yang harus diambil 

biasanya senakin banyak pembelian dan semakin banyak pertimbangan 

untuk membeli. Adapun jenis- jenis tingkah laku membeli konsumen 

berdasarkan derajat keterlibatan dan tingkat perbedaan merek yaitu:  

a. Tingkah laku membeli yang kompleks  
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Yaitu tingkah laku membeli konsumen dalam situasi yang bercirikan 

keterlibatan tinggi konsumen dalam pembelian dan perbedaan besar yang 

dirasakan diantara merek. Konsumen mungkin amat terlibat kalau 

produknya mahal, beresiko, jarang dibeli dan amat mencerminkan diri.

 Pemasar dari produk yang banyak melibatkan peserta harus memahami 

tingkah laku pengumpulan informasi dan evaluasi dari konsumen yang amat 

terlibat. Mereka perlu membantu pembeli belajar mengenai atribut kelas 

produk dan kepentingan relatif masing-masing, dan mengenai apa yang 

ditawarkan merek tertentu.  

b. Tingkah laku pembeli yang mengurangi ketidakcocokan 

 Tingkah laku membeli yang mengurangi ketidakcocokan terjadi ketika 

konsumen dalam situasi yang bercirikan keterlibatan konsumen yang tinggi 

tetapi sedikit perbedaan yang dirasakan diantara merek. Konsumen amat 

terlibat dalam pembelian barang yang mahal, jarang dibeli dan beresiko 

tetapi melihat sedikit perbedaan diantara merek. Akan tetapi sesudah 

membeli bias jadi pembeli mengalami tidakkenyamanan sesudah membeli 

sehingga pemasar harus membuat komunikasi kepada konsumen agar 

pembelimtidak menyesali pilihan merek. 

c. Tingkah laku pembeli yang merupakan kebiasaan 

 Tingkah laku membeli yang menjadi kebiasaan terjadi dalam situasi 

yang bercirikan keterlibatan konsumen yang rendah dan beberapa perbedaan 

besar merek yang dirasakan. Keterlibatan konsumen yang rendah dan 

perbedaan merek yang dirasakan besar.  
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d. Tingkah laku membeli yang mencari variasi  

 Tingkah laku membeli yang mencari variasi terjadi jika konsumen 

dalam situasi yang bercirikan keterlibatan konsumen yang rendah, tetapi 

perbedaan yang dirasakan besar. Perbedaan merek dianggap berarti pada 

kondisi dimana konsumen sering kali mengganti merek. Tetapi konsumen 

mungkin mengambil meerk yang lain lagi agar tidak bosan atau untuk 

sekedar mencoba sesuatu yang berbeda. Penggantian merek terjadi demi 

variasi bukannya karena tidak puas. 
43

 

4. Proses Pengambilan Keputusan Pembelian Konsumen 

 Proses pembelian yang spesifik terdiri dari urutan kejadian berikut: 

pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alatenatif, keputusan 

pembelian dan perilaku psca pembelian. Jelas proses pembelian dimulai 

jauh sebelum tindakan pembelian dan berkanjut lama sesudahnya. Pemasar 

perlu memusatkan perhatian pada proses pembelian secara keseluruhan, 

bukannya hanya pada keputusan membeli. 
44

 

Diagram 2.1 

Keputusan keputusan pembelian 

 

 

 

 Tugas pemasaran adalah memahami perilaku pembeli pada tiap-tiap 

tahap dan pengaruh apa yang bbekerja pada tiap-tiap tahap tersebut. 

Pendirian orang lain. factor situasi tidak diantisipasi dan resiko yang 
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dirasakan dapat mempengaruhi keputusan pembelian, demekian pula tingkat 

kepuasan pasca pembelian konsumen dan tindakan pasca pembelian 

konsumen dan tindakan di pihak perusahaan. Pelanggan yang puas akan 

terus melakukan pembelian sedangkan pelanggan yang tidak puas akan 

menghentikan pembelian yang bersangkutan dan kemungkinan akan 

menyebarkan berita tersebut pada teman-teman mereka. Karena itu 

perusahaan harus berusaha memastikan kepuasan konsumen pada semua 

tingakat pada proses pembelian.  

 Gambar 2.1 menyiratkan bahwa konsumen melewati kelima tahap 

seluruhnya pada setiap pembelian. Namun dalam hal pembelian yang lebih 

rutin, konsumen seringkali melompati atau membalik beberapa tahap ini. 

Secara terperinci tahap-tahap tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 
45

 

 

 

a. Pengenalan Masalah  

Proses membeli diawali saat pembeli menyadari adanya masalah atau 

kebutuhan. Pembeli menyadari terdapat perbedaan antara kondisi 

sesungguhnya dan kondisi yang diinginkan. Kebutuhan ini dapat disebabkan 

oleh ransangan internal maupun internal dalam kasus pertama dari 

kebutuhan normal seseorang, yaitu rasa lapar, dahaga atau seks meningkat 

hingga suatu tingakat tertentu dan berubah menjadi dorongan. Atau suatu 

kebutuhan akan timbul karena disebabkan ransangan eksternal seseorang 
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melewati sebuah toko roti dan melihat roti yang baru selesai dibakar dapat 

merangsang rasa laparnya.  

Pada tahap ini, pemasar harus meneliti konsumen untuk mengetahui 

kebutuhan atau masalah apa yang muncul, apa yang menarik mereka dan 

bagaimana hal menarik itumembawa konsumen pada produk tertentu. 

b. Pencari Informasi  

Seorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan mendorong untuk 

mencari informasi lebih banyak. Kita dapat membedakan dua tingkat, yaitu 

keadaan tingkat pencarian informasi yang sedang-sedang saja yan disebut 

perhatian yang meningkat. Proses mencari informasi secara aktif dimana ia 

mencari bahan-bahan bacaan, menelepon teman-temannyadan melakukan 

kegiatan untuk mempelajari yang lain. Umumnya jumlah pencarian 

konsumen akan meningkat bersamaan dengan konsumen berpindah dari 

situasi pemecahan masalah yang terbatas ke pemecahan masalah yang 

ekstensif. Salah satu factor kunci bagi pemasar adalah sumber- sumber 

informasi utama yang dipertimbangkan oleh konsumen dan pengaruh 

relative dari masing-masing sumber terhadap keputusan membeli. Sumber-

sumber informasi konsumen dapat dikelompokkan menjadi empat 

kelompok: 

a. Sumber pribadi: keluarga, teman, tetangga dan kenalan. 

b. Sumber komersial: iklan, tenaga penjualan, penyalur, kemasan dan 

pameran.  

c. Sumber umum, media massa dan organisasi konsumen. 
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d. Sumber pengalaman : pernah menangani, menguji dan menggunakan 

produk.  

Secara umum konsumen menerima informasi terbanyak dari suatu 

produk dari sumber komersial, yaitu sumber didominasi oleh pemasar. Pada 

sisi lain, informasi yang paling efektif justru berasal dari sumber-sumber 

pribadi. Setiap sumber informasi melaksanakan suatu fungsi yang agak 

berbed dalam mempengaruhi keputusan membeli, informasi komersial, 

umumnya melaksanakan fungsi legitimasi dan evaluasi. 

Karena itu, suatu perusahaan harus “menyusun strategi” agar 

mereknya masuk ke perangkat pengenalan, perangakat pertimbangan, dan 

perangkat pilihan dari calon pembeli. Bila tidak, ia akan kehilangan peluang 

untuk menjual pada pelanggan. Lebih jauh lagi, perusahaan harus 

mengidentifikasi merek lain yang ada diperangkat pilihan dari konsumen 

sehingga perusahaan dapat merencanakan daya tarik produknya yang akan 

bersaing.  

c. Evaluasi Alternatif 

Tahap dimana konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi 

merek alternative dalam perangkat pilihan dan memproses informasi tentang 

pilihan merek untuk membuat keputusan akhir. Ternyata tidak ada proses 

evaluasi yang sederhana dan tunggal yang digunakan oleh konsumen atau 

bahkan oleh satu konsumen pada seluruh situasi membeli. Ada beberapa 

proses evaluasi keputusan. Kebanyakan model dari proses evaluasi 

konsumen sekarang bersifat kognitif yaitu mereka yang memandang 



47 

 

 
 

konsumen sebagai pembentuk penilaian terhadap produk terutama 

berdasarkan pada pertimbangan yang sadar dan rasional.  

Konsumen mungkin mengembangkan seperangkat kepercayaan merek 

tentang dimana setiap merek berada pada cirri masing-masing. Kepercayaan 

merek menimbulkan citra merek. Dalam beberepa keadaan, konsumen 

menggunakan beberapa perhitungan yang cermat dan pemikiran logis. Pada 

waktu lain, konsumen yang hanya sedikit mengevaluasi atau tidak sama 

sekali, membeli berdasarkan dorongan sesaat dan tergantung pada intuisi. 

Kadang-kadang konsumen mengambil keputusan membeli sendiri, kadang- 

kadang mereka bertanya pada teman, petunjuk bagi konsumen atau 

wiraniaga untuk memberi saran pembelian. 

d. Keputusan Membeli 

Pada tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi terhadap 

merek- merek yang terdapat merek-merek yang terdapat pada perangkat 

pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk tujuan membeli untuk merek 

yang paling disukai. Walaupun demikian, dua factor dapat mempengaruhi 

tujuan membeli dan keputusan membel. Factor yang pertama adalah sikap 

orang lain, sejauh mana sikap orang lainakan mengurangi alternative pilihan 

seorang akan tergantung pada dua hal: 

a. intensitas sikap negatif orang lain tersebut terhadap alternative pilihan 

konsumen, dan 

b. motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain tersebut. 

Semakin tinggi intensitas sifat negatif orang lain tersebut akan 
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semakin dekat hubungan orang tersebut dengan konsumen, maka semakin 

besar kemungkinan konsumen akan menyesuaikan tujuan pembeliannya. 

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. Pada saat konsumen ingin bertindak. 

Faktor-faktor yang tidak terduga mungkin timbul dan mengubah tujuan 

membeli.  

e. Prilaku Sesudah Pembelian 

Yaitu tahap dari proses keputusan pembeli, ketika konsumen 

mengmbil tindakan lebih lanjut setelah membeli berdasarkan pada rasa puas 

atau tidak puas. Sesudah pembelian terhadap suatu produk yang dilakukan 

konsumen akan mengalami beberapa tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. 

Konsumen tersebut juga akan terlibat dalam tindakan sesudah pembelian 

dan penggunaan produk yang akan menarik minat pemasar. 

Hasil evaluasi setelah pembelian ini konsumen akan menjadikannya 

umpan balik (feedback) untuk tindakan selanjutnya, yaitu apakah akan 

menjua kembali, mencari yang lain atau tetap menggunakan produk yang 

telah dibeli karena dirasa sudah pas dan cocok. 
46

 

Pekerjaan pemasar tidak akan berakhir pada saat suatu produk dibeli, 

tetapi akan terus berlangsung hingga periode sesudah pembelian. Konsumen 

mendasarkan harapan mereka pada informasi yang mereka terima dari 
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penjual, teman dan sumber-sumber yang lain. Bila penjual melebih-lebihkan 

prestasi produknya, harapan konsumen tidak akan terpenuhi dan hasilnya 

ketidakpuasan. Semakin besar kesenjangan anatara harapan dan prestasi, 

maka semakin besar pula ketidakpuasan konsumen. Hal ini menunjukkan 

bahwa penjual harus membuat pernyataan yang jujur mengenai prestasi 

produknya sehingga pembeli akan puas. 

Dalam proses pengambilan keputusan, konsumen dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Memilih dan mengambil keputusan merupakan dua 

tindakan yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Dalam 

sepanjang hidupnya manusia selalu diperhadapkan pada pilihan-pilihan atau 

alternatif dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pada 

dasarnya adalah proses pemilihan dari berbagai altrenatif tindakan yang 

mungkin dipilih dengan harapan akan menghasilkan sebuah keputusan 

terbaik. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, 

yaitu: 

1) Fisik didasarkan pada rasa yang dialami pada tubuh, seperti rassa tidak 

nyaman atau kenikmatan. Ada kecenderungan menghindari tingkah 

laku yang menimbulkan rasa tidak senang, sebaliknya memilih 

tingkah laku yang memberikan kesenangan. 

2) Emosional didasarkan pada perasaan atau sikap. Orang akan bereaksi 

pada suatu situasi secara subjektif. 

3) Rasional didasarkan pada pengetahuan orang-orang mendapatkan 

informasi, mamahami situasi dan berbagai konsekuensinya. 
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4) Praktikal didasarkan pada keterampilan individual dan kemampuan 

melaksanakan. Seseorang akan menilai potensi diri dan kepercayaan 

dirinya melalui kemampuannya dalam bertindak. 

5) Interpersonal didasarkan pada pengaruh jaringan sosial yang ada. 

Hubungan antar satu orang ke orang lainya dapat mempengaruhi 

tindakan individual. 

6) Structural didasarkan pada lingkup social, ekonomi dan politik. 

Lingkungan mungkin memberikan hasil yang mendukung atau 

mengkritik suatu tingkah laku tertentu. 
47

 

Menurut Kotler dan Amstrong, proses pengambilan keputusan 

membeli pada konsumen dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang 

bersifat individual (internal) maupun yang berasal dari lingkungan 

(eksternal): 

1) Faktor internal (individual)  

a) Sumber daya konsumen 

Waktu, uang dan perhatian merupakan sumber daya yang 

dimiliki konsumen yang digunakan dalam setiap situasi 

pengambilan keputusan. Pendapatan merupakan sumber daya 

konsumen yang paling penting untuk kegiatan konsumsinya. 

Contoh: saat seseorang akan membeli sesuatu namun uang yang 

dimilikinya tidak mencukupi maka dia akan menunda atau bahkan 

tidak membelinya.  
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b) Motivasi  

Motivasi berasal dari kata motif (dorongan), yaitu 

kebutuhan yang cukup menekan untuk mengarahkan seseorang 

mencari cara untuk memutuskan kebutuhan yang diinginkan. 

Keterlibatan merupakan tingkat dari kepentingan atau 

ketertarikan personal yang ditimbulkan oleh stimulus dalam 

situasi tertentu. Terhadap tingkat keterlibatan yang hadir, 

konsumen di motivasi untuk bertindak dengan pertimbangan 

untuk meminimalkan resiko dan untuk memaksimalkan 

keutungan yang didapat dari penggunaan dan juga pembelian. 

c) Pengetahuan  

Pengetahuan yaitu suatu pembelajaran yang 

menggambarkan perubahan dalam tingkah laku individual yag 

muncul dari pengalaman. Pengetahuan konsumen juga dapat 

terdiri dari informasi yang disimpan di dalam ingatan. Informasi 

yang dimiliki konsumen mengenai produk akan sangat 

mempengaruhi pola pembelian mereka. 

d) Sikap  

Sikap didefinisikan sebagai evaluasi menyeluruh, intensitas, 

dukungan dan kepercayaan adalah sifat penting dari sikap. 

Pencarian informasi dan evaluasi yang luas atas berbagai 

kemungkinan akan menghasilkan pembentukan suatu sikap 
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terhadap alternatif-alternatif yang dipertimbangkan. 
48

 

e) Kepribadian  

Kepribadian diartikan sebagai respon yang konsisten 

terhadap stimulus lingkungan. Kepribadian seseorang akan 

menentukan bagaimana seseorang mengkonsumsi suatu produk. 

f) Gaya hidup  

Gaya hidup diartikan sebagai pola dimana orang hidup dan 

menghabiskan waktu serta uang. Gaya hidup juga dapat diartikan 

sebagai pola kehidupan seseorang yang diwujudkan dalam 

aktivitas, interes, dan opininya. Gaya hidup yang dianut seseorang 

juga menentukan dalam pemilihan serta keputusan pembelian 

sebuah produk. 

2) Factor eksternal (lingkungan)  

a) Budaya  

Budaya dalam perilaku konsumen mengacu pada nilai, gagasan, 

artefak, dan simbol-simbol lain yang bermakna yang membantu 

individu untuk berkomunikasi, melakukan penafsiran dan evaluasi 

sebagai anggota masyarakat. Perbedaan budaya juga menentukan 

jenis produk yang dipilih untuk dikonsumsi. 

b) Kelas sosial  

Kelas sosial adalah pembagian di dalam masyarakat yang terdiri 

dari individu-individu yang berbagi nilai, minat, dan perilaku 
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yang sama. Status kelas sosial menghasilkan bentuk-bentuk 

perilaku konsumen yang berbeda. Contoh: kelas sosial Jennifer 

dapat mempengaruhi keputusannya untuk membeli kamera. Bila 

dia berasal dari latar belakang kelas sosial yang lebi tinggi, 

keluarganya mungkin memiliki kamera mahal dan dia 

berkecimpung dalam dunia fotografi. 

c) Pengaruh kelompok dan keluarga  

Keluarga adalah kelompok yang terdiri atas dua orang 

atau lebih yang dihubungkan melalui darah, perkawinan atau 

adopsi dan tinggal bersama. Keputusan pembelian individu sangat 

mungkin dipengaruhi oleh anggota lain dalam keluarganya. 

Kelompok juga berpengaruh dalam memberikan referensi 

mengenai suatu produk, toko dan sebagainya. 
49

 

5. Keputusan Pembelian Konsumen Dalam Ekonomi Islam  

 Dalam keputusan pembelian dikenal dengan kata khiyar, yang artinya 

mencari yang terbaik diantara dua pilihan, yaitu meneruskan atau 

membatalkan jual beli secara lughah (bahasa), khiyar  berarti memilih 

menyisihkan atau menyaring. Secarra kebasahaan, kata khiyar berasal dari 

kata khair yang berarti baik. Dengan demikian khiyar dalam pengertian 

bahasa dapat berarti memilih dan enentukan sesuatu yang terbaik dari dua 

hal atau lebih untuk dijadikan pegangan dan pilihan .  

Secara terminology, ulama fiqh telah mendefinisikan al-khiyar, antara 
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lain menurut  Sayyid Sabiq, khiyar ialah mencari kebaikan dari dua perkara, 

melangsungkan atau membatalkan. 
50

 

Dalam proses apapun Allah melarang umatnya dalam kerugian, seperti 

halnya dalam aktivitas pembelian. Manusia harus dapat membedakan antara 

kebutuhan dan keinginan juga antara yang baik dan yang buruk.  

 Berdasarkan Firman Allah dalam QS. Al-maidah ayat 100 yang 

berbunyi: 

                           

            

Artinya: “katakanlah: “tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun 

banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertaqwalah kepada 

Allah” Hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan”.  

 

 Hak khiyar diterapkan syariat islam bagi orang-orang melakukan 

transaksi perdata seperti konsumsi, agar tidak dirugikan dalam transaksi 

yang mereka lakukan, sehingga kemaslahan yang dituju dalam suatu 

transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakanya  khiyar orang 

yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih 

jauh, supaya tidak terjadi penyelesaian di kemudian hari karena merasa 

tertipu. 

 Jadi, hak khiyar itu diterapkan dalam islam untuk meenjamin kerelaan 

dan keputusan timbal balik pihak-pihak yng melakukan jual beli. Dari satu 

segi memang khiyar (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidak 
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pastian suatu transaksi khiyar ini yaitu jalan terbaik.  

D. Peneliti Terdahulu  

 Salah satu yang memegang peranan penting di dalam melakukan suatu 

penelitian adalah kajian hasil-hasil penelitian sebelumnya. Hasil-hasil 

penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dan perbandingan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. 

a. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Subhkan Fauzi 

(2016), yang berjudul Analisis Factor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Keputusan Pembelian Konsumen Di Pasar Tradisional Dan Pasar 

Modern Dalam Perspektif Ekonomi Islam, dengan masalahnya yaitu 

Apakah factor psikologis dan factor pribadi mempengaruhi keputusan 

pembeli di pasar tugu dan di Chandra superstore Dengan hasil 

penelitiannya yaitu Ada pengaruh psikologis terhadap keputusan 

pembelian di pasar tugu dengan tingkat signifikan α = 0,05, dengan 

hasil uji-t = 1,371, dengan hipotesis diterima. Ada pengaruh pribadi 

terhadap keputusan pembelian di pasar tugu dengan tingkat signifikan α 

= 0,05, dengan hasil uji-t = 6,232, dengan hipotesis diterima. Ada 

pengaruh psikologis terhadap keputusan pembelian di Chandra 

superstore dengan tingkat signifikan α = 0,05, dengan hasil uji-t = 

3,034, dengan hipotesis diterima. 
51

 Ada pengaruh pribadi terhadap 

keputusan pembelian di Chandra superstore dengan tingkat signifikan α 

= 0,05, dengan hasil uji-t = 2,125, dengan hipotesis diterima.  
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b. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwi Indah Pratiwi (2015) yang 

berjudul Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlibatan Konsumen 

Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam, dengan masalah Apakah keterlibatan konsumen 

mempengaruhi keputusan pembelian smartphone. 

Dengan hasilnya yaitu Berdasarkan uji validitas, uji reliabilitas, uji 

asumsi klasik, uji-F, koefisien determinasi dan teknik analisis linier 

berganda untuk variabel Faktor Pribadi (X1), Faktor Produk (X2), 

Faktor Situasi (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

keputusan pembelian smsrtphone (Y1) secara parsial dari factor pribadi 

tidak berpengaruh karena (1,779 < 2,019), factor produk berpengaruh 

karena (3,845 > 2,019), factor situasi tidak berpengaruh (-1,765< 

2,019)
52

 

c. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nilakusmawati (2012) 

dengan judul skripsinya yaitu Faktor-faktor yang Memengaruhi 

Keputusan Mahasiswa dalam Memilih Rumah Kost, terdapat masalah 

yaitu Apakah factor yang mempengaruhi mahasiswa dalam memilih 

rumah kost. Dan hasilnya yaitu. Faktor paling dominan yang 

menentukan keputusan mahasiswa dalam memilih rumah kost yaitu 

faktor lingkungan kost.
53
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E. Kerangka Fikir  

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara 

garis besar ulur logika berjalanya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran 

dibuat berdasarkan pertanyaan dalam sebuah kuantitatif, sangat menentukan 

kejelasan dan validasi proses penelitian secara keseluruhan. Dalam hal ini, 

secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen.  

 Oleh karena itu, untuk memudahkan penelitian yang dilakukan serta 

untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini 

digambarkan suatu kerangka pemikiran secara skematis sebagai berikut :  

Diagram 2.2 

Kerangka Pemikiran 
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Berdasarkan diagram 2.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa  variabel-

variabel dari persaingan usaha yakni, produk, harga, lokasi, dan promosi 

akan mempengaruhii dari keputusan mahasiswa dalam memilih rumah 

kos. Sedangkan dalam islam mengajarkkan kita selama beraktivitas kita 

harus mempunyai tempat tinggal yang harus dipenuhi dalam menunjang 

kehidupan.  

F. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Di katakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

kepada teori relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data. 
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1. Menurut Ni Nyoman Resmi terdapat pengaruh signifikan pemilihan rumah 

kost yang telah peneliti jelaskan terutama pada faktor fasilitas dean 

kenyamanan, rata-rata penyewa kos khususnya mahasiswa UMS akan 

tertarik dengan produk/fasiitas yang membuat mereka merasa nyaman. 

Pada prosesnya gender juga berpengaruh dalam keputusan jenis kelamin 

perempuan akan lebih memilih berdasarkan kenyamanan, keamanan dan 

lingkungan yang membuat mereka merasa aman tinggal ditemat kos, 

sedangkan padab jenis kelamin laki-laki lebih mempertimbangkan fasilitas 
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yang ditawarkan, harga yang ekonomis, kebersihan dan teman-teman yang 

berada di indekos tersebut.
55

 

H01: Tidak ada pengaruh antara fasilitas/produk  terhadap keputusan 

mahasiswa dalam memilih rumah kos.  

H11: Ada pengaruh antara fasilitas/produk terhadap keputusan mahasiswa 

dalam memilih rumah kos. 

2. Menurut Sitti Hajjar, terdapat pengaruh siignifikan haga sewa terhadap 

keputusan mahasiswa dalam memilih rumah kos.
56

 Dari penelitian tersebut 

maka peneliti menggunakan hipotesa sebagai berikut: 

H02: Tidak ada pengaruh antara harga sewa terhadap keputusan mahasiswa 

dalam memilih rumah kost.  

H12: Ada pengaruh antara harga sewa terhadap keputusan mahasiswa 

dalam memilih rumah kos. 

3. Menurut Rahmita, Srapajaka, dan Suryadari di minat pemilihan kos-kosn 

diwilayah Tanah Abang menjelaskan hasil bahwa faktor utama dalam 

pemilihan kos-kosn terletak pada faktor lokasi dan wakt tempuh kos-kosn 

ketempat tujuan.
57

 Dengan hal tersebut peneliti menggunakan hipotesa 

sebagai berikut: 

H03: Tidak ada pengaruh antara lokasi terhadap keputusan mahasiswa 

dalam memilih rumah kos.  
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H13: Ada pengaruh antara lokasi terhadap keputusan mahasiswa dalam 

memilih rumah kos. 

4. Menurut Haffifah Rasti, faktor dominan yang mempengaruhi minat 

mahasiswa dalam memilih rumah kos adalah kenyamanan dan keamanan 

lingkungan. Dari hasil tersebut peneliti meggunakan hipotesa sebagai 

berikut:
58

 

H04: Tidak ada pengaruh antara promosi terhadap keputusan mahasiswa 

dalam memilih rumah kos.  

H14: ada pengaruh antara pomosi terhadap keputusan mahasiswa dalam 

memilih rumah kos. 
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