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ABSTRAK 

 

 

Berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini jumlah barang yang dibutuhkan 

masyarakat, atas dasar kebutuhan individu tersebut mempunyai permintaan akan 

barang, dimana semakin banyak jumlah penduduk maka semakin besar permintaan 

masyarakat akan sesuatu jenis barang. Sedangkan pendapatan adalah besar kecilnya 

pendapatan rumah tangga. Selain dipengaruhi oleh semua harga dan pendapatan, 

permintaan akan sesuatu juga dipengaruhi oleh selera konsumen. 

Penelitian ini untuk mengetahui: 1. Pengaruh hukum rokok, harga, dan 

pendapatan secara parsial terhadap permintaan masyarakat 2. Pengaruh hukum rokok, 

harga, dan pendapatan secara simultan terhadap permintaan masyarakat 3. Pengaruh 

hukum rokok, harga, dan pendapatan terhadap permintaan masyarakat menurut 

perspektif ekonomi islam. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, populasi pada penelitian ini 

adalah masyarakat yang mengkonsumsi rokok di majlis ta‟lim kecamatan seputih 

agung. Teknik pengambilan sampel menggunakan nonprobability sampling dengan 

jumlah sampel sebanyak 89 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan 

kuesioner yang telah di uji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data yang 

diperoleh menggunakan software SPSS 20.0. diantaranya analisis deskriptif, uji validitas, 

uji reliabilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier 

berganda.    
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai f hitung sebesar 4,427 > f tabel sebesar 

2,71 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti 

terdapat pengaruh antara Hukum Rokok, Harga, dan Pendapatan terhadap Permintaan 

Masyarakat. Selanjutnya pengaruh secara parsial diketahui bahwa variabel Hukum 

Rokok dan Harga tidak berpengaruh secara signifikan dan variabel Pendapatan 

dengan nilai t hitung sebesar 3,610 dengan signifikansi sebesar 0,001. Hal ini berarti t 

hitung > t tabel (3,610 > 1988) maka Ho di Tolak dan Ha diterima dengan kata lain 

Pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. 
Sedangkan secara simultan variabel hukum rokok, harga,dan pendapatan terhadap  

permintaan rokok masyarakat di majlis ta‟lim kecamatan seputih agung berpengaruh 

positif sebesar 58,1% sedangkan sisanya yaitu 41,9 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.   
 

Kata kunci :Permintaan Masyarakat, Hukum Rokok, Harga, dan Pendapatan.
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MOTTO 

 

 

                            

                       

 

 
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 An-Nisa 29)1 
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 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bekasi:Sukses Publishing, 2012), hlm. 

421 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

 Sebagai langkah awal agar dapat lebih memahami skripsi ini, mendapatkan 

gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka 

penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa uraian terhadap penegasan arti 

dan makna dari beberapa istilah yang terkait yang terdapat didalam skripsi ini. 

Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman dalam 

memahami skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah “Pengaruh 

Hukum Rokok Dalam Islam, Harga, Pendapatan Terhadap Permintaan Rokok 

Masyarakat (Studi Pada Majlis Ta‟lim Kecamatan Seputih Agung)”. Untuk itu 

perlu di uraikan pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut 

sebagai berikut : 

1. Pengaruh 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengaruh adalah daya yang 

ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk 

watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang”.
2
 

 

 

                                                     
2
 Hasan Alwi, Dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Departemen Pendidikan 

Nasional Balai Pustaka, 2005), hlm. 849 
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2. Hukum Rokok 

 Ada beberapa pendapat mengenai hukum rokok, yang pertama 

merokok adalah mubah atau boleh karena rokok dipandang tidak 

membawa mudarat, kedua merokok adalah makruh karena rokok 

membawa mudarat relatif kecil yang tidak siginfikan untuk dijadikan 

dasar hukum haram, ketiga merokok adalah haram karena rokoksecara 

mutlak dipandang banyak membawa mudarat.
3
  

3. Islam 

 Islam adalah salah satu agama dari kelompok agama yang diterima 

oleh seseorang nabi (agama samawi) yang mengajarkan monoteisme tanpa 

kompromi, iman terhadap wahyu, iman terhadap akhir zaman, dan 

tanggung jawab.
4
 

4. Harga 

 Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada konsumen untuk 

mendapatkan manfaat dari suatu produk (barang/jasa) yang dibeli dari 

penjual atau produsen.
5
 

5. Pendapatan 

 Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari 

aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk atau jasa kepada 

pelanggan.
6
 

                                                     
3
 Ust. M Syukron Maksum, IslamPraktis.(Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 66 

4
 https://id.m.wikipedia.org/wiki/islam. Diakses Pada 30 Januari 2020, Pukul 22.16 Wib 

5
 Drs.  Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro, (Yogyakarta: Kasinius, 2003), hlm. 17 
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6. permintaan 

 Permintaan adalah keinginan yang disertai kemampuan untuk  

membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu.
7
 

7. Masyarakat 

 Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena 

sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, 

serta mengarah pada kehidupan kolektif.
8
  

 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif 

 Seorang perokok akan kecanduan dengan rokok, yang terlihat dengan 

jelas saat ia tidak memilikinya. Merokok dinilai oleh orang banyak ulama 

sebagai salah satu bentuk pemborosan. Hal ini bukan hanya oleh 

perorangan yang membeli sebatang dua batang, melainkan justru oleh 

pabrik rokok yang mengeluarkan biaya tidak kecil untuk 

memprogandakan sesuatu yang tidak bermanfaat, kalau enggan berkata 

membahayakan. Juga pada biaya pengobatan bagi mereka yang menderita 

banyak penyakit akibat rokok. Agama melarang segala bentuk 

                                                                                                                                                     
6
 Nurlela, Sugiarto, Pengantar Bisnis, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 168 

7
 Drs. Bambang Prishardoyo, M.Si, Dkk, Pelajaran Ekonomi, (Jakarta : PT Grasindo, 2005), 

hlm., 47 
8
 Elsy Kartika Sari, Hukum Dalam Ekonomi,(Jakarta: Grasindo, 2017), hlm. 46 

https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
https://id.wikipedia.org/wiki/Kolektif
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pemborosan, jangankan dalam hal yang buruk, atau tidak bermanfaat, 

dalam hal baikpun dilarangnya.
9
 

 Majlis ta‟lim adalah sebuah lembaga non formal yang pengikutnya 

disebut jamaa‟ah dan bukanlah wadah organisasi masyarakat yang 

berbasis politik. Namun majlis ta‟lim mempunyai peranan yang sangat 

penting bagi kehidupan masyarakat. Secara sederhana tujuan dari majlis 

ta‟lim adalah tempat berkumpulnya manusia yang didalamnya membahas 

pengetahuan keagaaman serta menjalin tali silaturahmi dengan sesama 

manusia sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat atau jamaah 

tentang pentingnya peranan agama dalam kehidupan individu, keluarga, 

dan masyarakat. 
10

 

2. Alasan Subjektif 

 Berdasarkan aspek yang diteliti yang terdapat didalam permasalahan, 

merokok bukan merupakan hal baru dan sampai saat ini belum ditentukan 

hukum yang jelas dan tegas tentang merokok. Disamping itu di dalam Al-

Qur‟an dan Al-Hadis tidak ada satupun ketentuan yang mengatur secara 

eksplisit tentang rokok.  Selain itu judul yang penulis ajukan sesuai  

                                                     
9
 Nurlaila Harum, Hukum Merokok Menurut Tinjauan Nash dan Kaidah Syari’ah, (Jurnal), 

hlm. 2 
10

 Tuti Alawiah. AS, Startegi Dahwah Dilingkungan Majlis Ta’lim (Bandung:MIZAN, 1997) 

hlm. 5 
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dengan jurusan penulis yakni pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Raden Intan Lampung. 

C. Latar Belakang Masalah 

 Kebiasaan merokok di masyarakat kita sudah menjadi kebiasaan yang 

dianggap biasa, mungkin karena begitu banyaknya para perokok atau juga karena 

begitu banyaknya aktivitas merokok yang biasa kita jumpai disekitar kita, 

sehingga merokok menjadi hal yang lumrah dan biasa saja. Dari kalangan 

pengusaha sampai karyawan dan buruhnya, dari mulai pejabat sampai rakyat 

jelatanya, dari kalangan intelektual sampai kalangan orang awamnya, dan dari 

kalangan tokoh agama sampai umatnya, mereka tidak lepas dari kebiasaan 

merokok.  

 Mangku Sitopoe mengatakan bahwa merokok adalah membakar tembakau 

kemudian dihisap menggunakan rokok maupun menggunakan pipa. Temperatur 

pada sebatang rokok yang telah dibakar adalah 90 derajat celcius untuk ujung 

rokok yang dibakar dan 30 derajat celcius untuk ujung rokok yang terselip 

diantara bibir perokok.
11

 Bagi sebagian orang rokok sudah menjadi semacam 

kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Bahkan muncul statemen yang 

mengatakan dari pada tidak merokok, lebih baik tidak makan. Fenomena 

semacam ini tentu merupakan salah satu bentuk pergeseran rokok dalam 

                                                     
11

 Indis Ferizal, Mekanisme Pengujian Hukum Oleh Ulama Dalam Menetapkan Fatwa Haram 

Terhadap Rokok, (Jurnal), hlm. 1 
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kehidupan manusia yang pada awalnya hanya merupakan kebutuhan sekunder 

sekarang berubah menjadi kebutuhan primer.
12

 

 Di Indonesia juga terdapat lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi 

ulama, lembaga tersebut dinamankan Majlis Ulama Indonesia atau lebih dikenal 

dengan sebutan MUI. Dari berbagai fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI salah 

satunya yaitu memfatwakan tentang pengharaman rokok yang pada akhirnya 

menuai kontraversi dari berbagai kelangan. Menurut MUI rokok merupakan salah 

satu yang lebih banyak mengandung mudharat dari pada manfaat.
13

 

 Merokok telah terbukti merupakan penyebab terhadap penyakit yang 

menyerang berbagai organ tubuh manusia. Penyakit-penyakit tersebut antara lain 

adalah kanker mulut, paru-paru, serangan jantung, impotensi, dan gangguan 

kehamilan dan janin. Peringatan akan potensi terjangkit penyakit-penyakit 

tersebut telah tercantum pada kemasan rokok, tetapi konsumsi produk rokok  

tetap tergolong tinggi. Ditengah masyarakat kita telah tersebar dan terbentuk opini 

bahwa hukum rokok adalah makruh. Keyakinan ini membuat para perokok seakan 

mendapat jastifikasi dari agama bahwa merokok diperbolehkan dalam islam 

bukan haram. Kita telah mengetahui bahwa mayoritas penduduk kita adalah 

muslim tentunya kaum musliminlah yang paling banyak mengkonsumsi rokok. 

Kemudian dikatakan kepada para perokok bahwa hukum rokok dalam agama 

islam adalah haram dengan mengacu pada dalil-dalil yang ada banyak diantara 

                                                     
12

 M Yusus BS, Kitab rokok, Nikmat dan Mudharat, yang menghalalkan atau 

mengharamkan, (Yogyakarta, Kutubwacana, 2009), hlm. 2 
13

 Ibid, hlm. 2 
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mereka yang kaget dan heran. Mereka merasa aneh dan ganjil dengan orang yang 

mengatakan bahwa rokok adalah haram.
14

 

 Bagi umat islam yang taat agama, fatwa haram bagi rokok tentu mempunyai 

implikasi yang serius. Karena ia menyangkut perkara dosa dan pahala, neraka dan 

surga, selamat dan celaka di dunia akhirat, selain implikasi dibidang lain seperti 

masalah ekonomi, pengangguran, dan lain-lain. Maka dari itu, penelitian yang 

mengungkap metode penetapan fatwa menjadi urgen dilakukan guna 

menganalisis tingkat kekuatan hujjah yang menjadi sandaran fatwa tersebut.
15

 

 Namun demikian rokok sendiri adalah komoditas yang laris dan dijual dengan 

harga yang bermacam-macam. Sangat jarang toko atau warung yang tidak 

menjual rokok. Bahkan beberapa pemilik toko besar atau kecil pernah 

mengungkapkan rokok bisa mengisi 40% sampai 50% barang terlaris yang terjual 

setiap harinya, walaupun harga rokok dijual dengan mahal Kenyataan semacam 

ini tentu merupakan sebuah fakta yang sangat fantastis, belum lagi perusahaan-

perusahaan besar yang memproduksi rokok, tentu akan mendatangkan 

keuntungan yang bisa dikatakan besar juga sehingga pendapatan perusahaan juga 

akan lebih meningkat. Sudah banyak sekali berbagai publikasi yang 

                                                     
14

 Muhammad Ihsan, Merokok Dalam Perspektif zmuhammadiyah dan Nahdhlatul Ulama, 

(Jurnal), hlm. 3 
15

 Ali Trigiyatno, Fatwa Hukum Merokok Dalam Perspektif MUI dan Muhammadiyah, 

(Jurnal), hlm. 3. 
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membicarakan tentang bahaya dan bagaimana hukum dari mengkonsumsi 

rokok.
16

 

 Merokok merupakan salah satu bentuk perilaku manusia, yang dalam teorinya 

dikenal sebagai teori perilaku konsumen (The theory of consumer behavior). 

Perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi 

memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau 

pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka.
17

 Sebagai 

seorang muslim dalam melakukan kegiatan sehari-harinya harus berdasarkan 

aturan-aturan agama yang telah ditentukan.  

 Begitu pula dengan konsumsi harus berdasarkan Al-qur‟an dan Sunnah. 

Konsumsi juga harus sesuai dengan pendapatan dan juga memiliki urgensi yang 

sangat besar dalam perekonomian, karena tidak ada seorang manusia pun yang 

dapat melakukan kegiatan sehari-harinya tanpa konsumsi.
18

 Oleh karena itu, 

kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. 

Sebab mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga 

mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan. 

 Dalam melakukan kegiatan konsumsi, islam telah mengaturnya secara baik. 

Konsumsi yang sesuai kebutuhan atau konsumsi yang disebut hajat merupakan 

konsumsi yang betul betul dibutuhkan untuk hidup secara wajar dan 

                                                     
16

 Abu Umar Basyir, Mengapa Ragu Untuk Tinggalkan Rokok, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 

2006), hlm. 1-2 
17

 Kotler dan  Keller, Menejemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 1, (Jakarta:Erlangga, 2009), hlm. 

166 
18

 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 16 
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memerhatikan maslahatnya. Artinya konsumsi tersebut dilakukan karena barang 

atau jasa yang dikonsumsinya mempunyai mashlahat itu artinya bahwa barang 

atau jasa yang dikonsumsi memberikan manfaat untuk kehidupan dan berkah 

untuk hari akhirat. Sebagai orang muslim dalam melakukan konsumsi harus 

memperhatikan beberapa prinsip diantaranya yaitu dalam konsumsi tersebut harus 

memperhatikan barang yang dikonsumsi harus bebas dari kotoran atau pun 

penyakit, demikian juga harus menyehatkan, bernilai gizi, dan memiliki manfaat 

tidak mempunyai kemudharatan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat 

Al-Baqarah ayat 195: 

  َو َا لُْققُوا أِيَْدِيدُمْ  لِىَا اىََْلقَُمِ  و َوأَْسِنوُوا و ل ََِ ّللَاَ دُِب ُا اْىُحْبِنِوي َ َوأَْنفِقُوا فِي َسبِيِل ّللَاِ 

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) dijalan Allah, dan janganlah 

kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, 

karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”
19

 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa memerintahkan manusia untuk 

membelanjakan hartanya dijalan Allah SWT. Selain itu pada ayat diatas juga 

melarang manusia untuk menjerumuskan dirinya sendiri kedalam kebinasaan. 

Merokok merupakan tindakan merusak diri. Para pakar kesehatan telah 

menetapkan adanya 3000 racun berbahaya, dan 200 diantaranya amat berbahaya. 

Dalam ayat lain Allah SWT, juga berfirman dalam Al-qur‟an Surat Al-Isra‟ 

ayat 27: 

                                                     
19

 Departemen Agama, Al-qur’an dan Terjemahan, (Semarang, Mekar Surabaya, 2002), Hlm. 

37 
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ِردَ  َكانُوا لِْخَوا ََ اىَشيَاِطيِ  ۖ َوَكا ََ اىَشْيطَا َُ ىَِزأِِّه َكفُوًرال ََِ اْىحُ  بَذِّ  

Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara 

syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingakar kepada Tuhannya.
20

 

 

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa manusia dilarang melakukan 

pemborosan. Hobi merokok merupakan tindakan tabdzir (pemborosan) dan penyi-

nyiaan terhadap harta. Mereka tidak mendapatkan apa-apa dari rokok kecuali 

ketenangan sesaat, bahaya penyakit yang mengancam jiwa, dan terbuangnya uang 

secara sia-sia. Bahkan, Allah Ta‟ala menyebut mereka sebagai saudara-saudara 

syaitan. .  

Menurut Hasil Survey Ekonomi Dan Social konsumen rokok di Indonesia dari 

tahun ketahun semakin meningkat yang menyebabkan tingkat konsumsi rokok 

Indonesia meningkat.
21

 Namun yang terjadi saat ini adalah semakin meningkatnya 

permintaan  rokok seolah mereka mengabaikan apa saja yang disebabkan dari 

merokok. Banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi 

peningkatan pertumbuhan permintaan rokok tersebut salah satunya yaitu memberi 

penjelasan apa saja yang dapat ditimbulkan dari merokok, serta member 

penjelasan tentang hukum dari merokok. Namun walaupun sudah banyak 

penjelasan, permintaan rokok terus meningkat, konsumen tidak terpengaruh 

terhadap hal tersebut. Hal terbaru yang telah dilakukan oleh pemerintah  No. 109 

tahun 2012 yang mengatur tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat 

Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan yang terbaru adalah 

                                                     
20

 Ibid, hlm. 388 
21

 Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan RI, Riskesdas 2013 
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Peraturan Menteri Kesehatan (Pemenkes) Nomor 28 Tahun 2013 tentang 

Pencantuman Peringatan kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan 

Produk Tembakau dengan mencantumkan gambar yang menyeramkan pada 

kemasan atau bungkus rokok. Jika dulu pada kemasan rokok hanya terdapat 

tulisan peringatan yang disebabkan dari merokok, namun semenjak diterbitkannya 

peraturan menteri kesehatan No. 28 Tahun 2013 hal tersebut berubah. Salah satu 

pasal dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut adalah mengatur para industri 

rokok yang ada di Indonesia wajib menaruh label peringatan dan tulisan 

peringatan salah satunya dikemasan rokok. 

Majlis ta‟lim adalah sebuah lembaga non formal yang pengikutnya disebut 

jamaa‟ah dan bukanlah wadah organisasi masyarakat yang berbasis politik. 

Namun majlis ta‟lim mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan 

masyarakat. Secara sederhana tujuan dari majlis ta‟lim adalah tempat 

berkumpulnya manusia yang didalamnya membahas pengetahuan keagaaman 

serta menjalin tali silaturahmi dengan sesama manusia sehingga menumbuhkan 

kesadaran masyarakat atau jamaah tentang pentingnya peranan agama dalam 

kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. 
22

 

Secara historis didirikannya majlis ta‟lim dalam masyarakat didasari oleh 

kesadaran kolektif umat islam tentang betapa pentingnya menuntut ilmu agama 

dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan secara terorganisir, teratur, dan 

                                                     
22

 Tuti Alawiah. AS, Startegi Dahwah Dilingkungan Majlis Ta’lim (Bandung:MIZAN, 1997) 

hlm. 5 
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sistematik. Oleh karena itu, majlis ta‟lim di kecamatan seputih agung sebagai 

tempat untuk mempelajari dan memperdalam agama islam. Di majlis ta‟lim 

kecamatan seputih agung jamaahnya kebanyakan adalah orang tua baik ibu-ibu 

maupun bapak-bapak. Sebagai gambaran, kelompok majlis ta‟lim kecamatan 

seputih agung diketuai oleh bapak Widodo dengan anggota kurang lebih 800 

orang yang merupakan gabungan dari 40 majlis ta‟lim yang ada dikecamatan 

seputih agung. Anggota kelompok terdiri dari berbagai macam suku, usia, dan 

tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Namun, yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini hanya jamaah bapak-bapak. Di majlis ta‟lim kecamatan seputih 

agung masyarakat lebih aktif dalam kegiatan kegamaan, karena sebelum ada 

majlis ta‟lim hanya beberapa orang saja yang shalat dimasjid, mengaji, dan 

kegiatan agama lainnya. Majlis ta‟lim kecamatan seputih agung memiliki banyak 

kegiatan dalam masyarakat seperti belajar membaca al-Qura‟an secara bersama-

sama, adanya ceramah mengenai hal yang baik maupun buruk yang patut 

dilakukan maupun dijauhi oleh umat islam, mengumpulkan uang kas yang 

nantinya uang tersebut untuk membantu masyarakat yang sedang sakit atau 

terkena musibah, memberikan santunan anak yatim dan janda yang sudah tua 

sebelum puasa dan pada saat belum lebaran idul fitri, arisan kurban merupakan 

sebuah kegiatan arisan untuk membeli hewan kurban pada saat idul adha, 

sehingga masyarakat tidak perlu berat untuk membeli hewan kurban seperti sapi 

atau kambing.   
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Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah diuraikan, oleh karena itu 

peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh 

Hukum Rokok Dalam Islam, Harga, Pendapatan Terhadap Permintaan 

Masyarakat (Studi Pada Majlis Ta’lim Kecamatan Seputih Agung)”. 

 

D. Batasan Masalah 

 Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian dapat terarah dan untuk 

menghindari meluasnya cakupan penelitian. Maka, untuk mempermudah dalam 

melakuhkan penelitian, peneliti membatasi masalah yaitu untuk menguji hukum 

rokok dalam islam, harga, pendapatan terhadap permintaan rokok masyarakat 

(studi pada majlis ta‟lim di kecamatan seputih agung). 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa uraian yang telah penulis kemukakan pada bagian latar 

belakang, maka penulis merumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh hukum rokok, harga, pendapatan secara parsial terhadap 

permintaan rokok masyarakat? 

2. Apakah ada pengaruh hukum rokok, harga, pendapatan secara simultan 

terhadap permintaan rokok masyarakat? 

3. Bagaimana pengaruh hukum rokok, harga, pendapatan terhadap permintaan 

rokok masyarakat menurut perspektif ekonomi islam? 
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F. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka penulis memiliki 

tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh hukum rokok, harga, pendapatan secara parsial 

terhadap permintaan rokok masyarakat. 

2. Untuk mengetahui pengaruh hukum rokok, harga, pendapatan secara simultan 

terhadap permintaan rokok masyarakat. 

3. Untuk mengetahui apakah hukum rokok, harga, pendapatan berpengaruh 

terhadap permintaan rokok masyarakat dalam perspektif ekonomi islam. 

 

G. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah  dan mengembangkan 

wawasan, informasi, dan ilmu pengetahuan kepada pihak lain yang 

berkepentingan. 

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi agar 

dapat menjadi acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian 

dengan tema serupa. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan tentang 

bagaimana hukum dalam mengkonsumsi rokok, harga, dan pendapatan 

sehingga dapat mengurangi permintaaan rokok masyarakat dalam 

kehidupan sehari hari.  

b. Bagi penulis, diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dan dapat 

berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Permintaan Masyarakat 

1. Pengertian Permintaan Masyarakat 

Teori Permintaan adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa harga 

dipengaruhi oleh permintaan. Oleh karena itu, teori tersebut berasumsi bahwa 

ketika permintaan di pasar naik, maka harga barang pun akan ikut naik. 

Tetapi, jika permintaan turun, maka harga pun akan ikut turun. Turunnya 

permintaan sendiri awalnya disebabkan oleh naiknya, atau terlalu tingginya 

harga di pasar, sehingga masyarakat berfikir ulang untuk spending money. 

Maka, ketika masyarakat tidak berminat untuk membeli barang mereka 

(produsen), maka produsen akan menurunkan harganya, agar masyarakat 

kembali dapat mengkonsumsi barang yang mereka produksi. 

Sistem persamaan permintaan diestimasi dengan menerapkan teori 

permintaan konsumen dengan tambahan asumsi yang berhuungan dengan 

permasalahan yang dihadapi. Asumsi-asumsi tersebut biasanya dimotivasi 

dengan pertimbangan-pertimbangan empiris, yaitu perimbangan-

pertimbangan yang masuk akal yang menghasilkan persamaan permintaan 

yang dapat diestimasi dengan data time series yang tersedia yang meliputi 

harga, pendapatan dan tingkat konsumsi. 
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Permintaan adalah jumlah barang yang dibutuhkan. Atas dasar kebutuhan 

ini individu tersebut mempunyai permintaan akan barang, dimana semakin 

banyak jumlah penduduk maka semakin besar permintaan masyarakat akan 

sesuatu jenis barang.  

Nicholson, mengatakan bahwa permintaan merupakan fungsi dari semua 

harga dan pendapatan yang dimaksud harga disini adalah harga barang itu 

sendiri dan harga barang-barang lain (subsidi dan komplementer), sedangkan 

pendapatan adalah besar kecilnya pendapatan rumah tangga.
23

 Selain 

dipengaruhi oleh semua harga dan pendapatan, permintaan akan sesuatu juga 

dipengaruhi oleh selera konsumen. Indikator permintaan masyarakat yaitu: 

a. Ketersediaan barang 

b. Intensitas kebutuhan konsumen 

2. Hukum Permintaan  

Pada hakikatnya makin rendah harga suatu barang maka makin banyak 

permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu 

barang maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Dari 

Hypotesa di atas dapat disimpulkan, bahwa: 

a. Apabila harga suatu barang naik, maka pembeli akan mencari barang lain 

yang dapat digunakan sebagai pengganti barang tersebut, dan sebaliknya 

apabila barang tersebut turun, konsumen akan menambah pembelian 

terhadap barang tersebut. 
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b. Kenaikan harga menyebabkan pendapatan riil konsumsn berkurang, 

sehingga memaksa konsumen mengurangi pembelian, terutama barang 

yang akan naik harganya. 

3. Fungsi Permintaan 

Fungsi permintaan dirumuskan sebagai berikut: 

Qd = a – bP 

Dimana: 

Qd: Kuantitas barang yang diminta 

a :Kostanta (mewakili faktor-faktor diluar harga yang dianggap konstan) 

b :koefisien (bertanda negative karena hubungan harga dengan permintaan 

bersifat negatif 

P :Harga 

4. Faktor-faktor yang Menggeser Kurva Permintaan 

a. Faktor harga Perubahan sepanjang kurva permintaan berlaku apabila harga 

barang yang diminta menjadi makin tinggi atau makin menurun. 

b. Faktor bukan harga Kurva permintaan kan bergerak kekanan Perubahan 

sepanjang kurva permintaan berlaku apabila harga barang yang diminta 

menjadi makin tinggi atau makin menurun.nan atau kekiri apabila terdapat 

perubahan-perubahan terhadap permintaan yang ditimbulkan oleh factor-

faktor bukan harga, sekiranya harga barang lain, pendapatan para pembeli 

dan berbagai faktor bukan harga lainnya mengalami perubahan, maka 
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perubahan itu akan menyebabkan kurva permintaan akan pindah ke kanan 

atau ke kiri. 

5. Perilaku Konsumen  

Perilaku konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam pemasaran, 

karena melalui pemahaman tentang peilaku konsumen, pemasar dapat 

memahami harapan pelanggan tentang produknya, sehingga peilaku 

pelanggan sebagai fokus bisnis saat ini erat hubungannya dengan 

permasalahan manusia. Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung 

terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk jasa 

termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini. 

perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen 

dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan menghentikan 

konsumsi produk, jasa dan gagasan. Sehingga dapat dikatakan dan 

menghabiskan produk atau jasa termasuk proses pengambilan keputusan. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen tersebut adalah 

faktor sosial, budaya, pribadi dan kekuatan psikologis, dimana faktor budaya 

dikatakan mempunyai pengaruh yang paling luas dan dalam. 

Konsumen adalah salah satu unit pengambil keputusan dalam ekonomi 

yang bertujuan untuk memaksimumkan keputusan dari berbagai barang atau 

jasa yang dikonsumsi.
24

 Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang 
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tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya 

atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.
25

 Pengertian 

perilaku konsumen menurut para ahli:
26

  

b. James F. Engel et al  

"Consumer behavior is defined as the acts of individuals directly 

involved in obtaining and using economic good services including the 

decision process that precede and determine these acts". 

(Perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakantindakan individu 

yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan 

barang-barang jasa ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan 

yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut). 

c. David L. Loudon dan Albert J. Della Bitta 

"Consumer behavior may be defined as decision process and physical 

activity individuals engage in when evaluating, acquairing, using or 

disposing of goods and services". 

(Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan 

keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses 

mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau dapat mempergunakan 

barang-barang dan jasa). 
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d. Gerald Zaltman dan Melanie Wallendorf  

"Consumer behavior are acts, process and social relationship 

exhibited by individuals, groups and organizations in the obtainment, use 

of, and consequent experience with products, services and other 

resources”.  

(Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan, proses, dan hubungan 

sosial yang dilakukan individu, kelompok dan organisasi dalam 

mendapatkan, menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu 

akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber 

lainnya). 

 Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku 

konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok 

yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam 

mendapatkan, menggunakan barang atau jasa ekonomis yang dapat 

dipengaruhi lingkungan. 

Cara terbaik untuk memamahi perilaku konsumen adalah dengan tiga 

langkah yang berbeda:
27

 

a. Preferensi konsumen, langkah pertama adalah menemukan cara yang 

praktis untuk menggambarkan alasan-alasan mengapa orang lebih suka 

satu barang dari pada barang yang lain. 
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b. Keterbatasan anggaran, sudah pasti konsumen juga mempertimbangkan 

harga. 

c. Pilihan-pilihan konsumen, dengan mengetahui preferensi dan keterbatasan 

pendapatan mereka, konsumen memilih untuk membeli kombinasi barang-

barang yang memaksimalkan kepuasan mereka. 

6. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat permintaan konsumen 

Permintaan terhadap barang dan jasa sifatnya relatif. Artinya, permintaan 

tersebut fluktuatif sehingga mengalami perubahan setiap saat, kadang naik 

kadang juga turun. Perubahan terhadap permintaan barang dan jasa 

dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa di antaranya sebagai berikut.
 28

 

a. Pendapatan 

Tingkat pendapatan mencerminkan kemampuan atau daya beli 

konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan konsumen, maka daya 

belinya terhadap barang dan jasa juga tinggi. Demikian pula sebaliknya. 

Tinggi rendahnya permintaan akan barang dan jasa juga tergantung pada 

pendapatan konsumen. Ketika pendapatan konsumen semakin besar, maka 

semakin besar permintaan mereka. 

Meskipun demikian, pengaruh perubahan pendapatan pada permintaan 

tergantung pada jenis barang dan jasanya. Jika jenis barang adalah normal 

atau bersifat primer dan kualitas barang bagus, maka peningkatan 
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pendapatan akan mendongkrak peningkatan permintaan. Sementara untuk 

jenis barang inferior, semakin tinggi pendapatan maka permintaan justru 

akan semakin menurun. Sebab, konsumen yang pendapatannya semakin 

tinggi, mereka akan beralih pada barang-barang dengan kualitas yang 

lebih baik. Sebaliknya, ketika pendapatan menurun, permintaan terhadap 

barang-barang inferior ini justru akan meningkat.  

Tingkat upah atau pendapatan berpengaruh pada pengeluaran 

konsumen. Ketika upah atau pendapatan semakin meningkat, konsumen 

akan memiliki lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan. Sebaliknya, 

apabila upah turun bahkan hilang, maka mengindikasikan banyaknya 

pengangguran, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa cenderung 

mengalami penurunan. 

b. Harga 

Pengaruh harga terhadap permintaan barang dan jasa tergolong kuat. 

Pada kurva permintaan, perubahan harga akan menyebabkan pergerakan 

di sepanjang kurva. Ketika harga suatu barang atau jasa naik, maka akan 

ada penurunan permintaan terhadap barang atau jasa tersebut. Sebab itu, 

harga memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap permintaan 

barang dan jasa. 

Meski demikian, pengaruh harga pada permintaan juga tergantung 

pada jenis barang dan jasanya. Untuk barang atau jasa yang sifatnya 

primer atau kebutuhan utama dan penting, maka perubahan harga akan 
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menggeser permintaan walau hanya sedikit. Misalnya, apabila harga beras 

mengalami kenaikan, penurunan permintaan terhadap komoditas tersebut 

cenderung sedikit karena beras merupakan kebutuhan pokok yang harus 

dipenuhi. 

Harga dipengaruhi oleh tingkat inflasi, sehingga berdampak signifikan 

pada pengeluaran konsumen untuk barang dan jasa. Sebab itulah indeks 

harga produsen dan indeks harga konsumen dijadikan sebagai indikator 

ekonomi yang utama. Tingkat inflasi yang tinggi berisiko mengikis daya 

beli, sehingga kecil kemungkinan konsumen memiliki pendapatan lebih 

untuk dibelanjakan setelah digunakan untuk menutupi pengeluaran dasar 

seperti makanan dan perumahan. 

c. Suku bunga 

Semakin tinggi tingkat suku bunga yang dibebankan atas pembelian 

barang secara non-tunai atau kredit, maka harga barang secara akumulatif 

juga akan semakin tinggi. Sederhananya, barang yang dibeli secara kredit, 

harganya akan lebih mahal dibandingkan dengan harga barang yang dibeli 

secara tunai.  

Adanya suku bunga tentu akan berdampak pada tingkat pengeluaran 

untuk barang-barang konsumsi secara substansional. Banyak barang 

konsumen yang umumnya dibeli secara kredit, misalnya motor, mobil, 

rumah, smartphone, barang-barang elektronik, laptop, dan lain 

sebagainya. Suku bunga yang tinggi akan berdampak pada harga barang 
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yang lebih tinggi, sehingga „memaksa‟ konsumen untuk merogok kocek 

lebih dalam. Harga barang yang tinggi akibat suku bunga yang tinggi akan 

menghalangi pengeluaran konsumen, sehingga tingkat permintaan 

terhadap barang-barang tersebut cenderung menurun. 

suku bunga yang lebih tinggi menyebabkan persyaratan pengajuan 

permohonan kredit atau pembiayaan menjadi lebih ketat, sehingga 

menyulitkan konsumen untuk mendapatkan pembiayaan yang diperlukan 

guna membeli barang yang diinginkannya. Akibatnya, konsumen memilih 

untuk menunda pembelian barang hingga persyaratan kredit yang lebih 

menguntungkan tersedia, atau tingkat suku bunga mengalami penurunan. 

d. Harga barang substitusi dan komplementer 

Barang substitusi atau pengganti merupakan produk atau layanan yang 

memiliki kesamaan atau kemiripan fungsi dengan produk lain. Ketika 

harga barang substitusi mengalami kenaikan, akan menyebabkan tingkat 

permintaan terhadap komoditas yang memiliki fungsi sama semakin 

tinggi. Demikian pula sebaliknya. 

e. Jumlah konsumen 

Semakin banyak populasi di suatu wilayah, peluang pasar akan 

semakin besar. Artinya, tingkat permintaan terhadap barang dan jasa juga 

semakin tinggi. Jangkauan pasar yang semakin luas, berpotensi 

meningkatkan permintaan. 



26 

 

Populasi yang bertumbuh dan berkembang memang memiliki dampak 

negatif, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan. Sebab, jumlah 

populasi yang semakin banyak akan meningkatkan kepadatan penduduk, 

persaingan kerja, dan kerawanan sosial karena gesekan sosial yang 

memicu tindak kriminalitas semakin besar. 

Namun di sisi ekonomi, jumlah populasi yang bertambah justru 

memberikan peluang terciptanya pasar baru dengan jangkauan yang lebih 

luas. Semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi mengindikasikan 

akan semakin banyak permintaan akan barang dan jasa. Hal ini tentu 

menjadi peluang bagi para produsen untuk bersaing merebut pasar dengan 

memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan atau diminta pasar. Jadi, 

jumlah konsumen yang semakin banyak berpengaruh terhadap tingkat 

permintaan yang semakin tinggi. 

f. Selera dan preferensi konsumen 

Kebanyakan konsumen akan tertarik untuk membeli barang atau jasa 

yang sedang tren. Di Indonesia pernah booming tanaman hias dan batu 

akik yang begitu diincar dan digilai oleh banyak konsumen, meskipun 

harganya melonjak tinggi di luar kewajaran. Inilah yang dimaksudkan 

dengan selera dan preferensi konsumen. 

Ketika suatu barang sedang ngetrend digunakan oleh public figure, 

maka akan memicu gelombang permintaan yang tinggi terhadap barang 

tersebut. Tak heran jika produsen memanfaatkan ketenaran tokoh-tokoh 
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tertentu seperti selebritis untuk mendongkrak penjualan produknya. 

Tujuan jelas untuk meningkatkan permintaan sehingga volume 

penjualannya pun meningkat. Namun, ketika konsumen tidak memiliki 

selera atau preferensi terhadap produk yang ditawarkan, maka permintaan 

terhadap produk tersebut akan menurun. 

7. Prinsip-prinsip Konsumsi Seorang Muslim Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Konsumsi merupakan bagian yang sangat penting untuk dipahami dalam 

ekonomi islam. Artinya, pembahasan mengenai konsumsi adalah primer. 

Menurut Lukman Hakim, seorang muslim dalam berkomunikasi didasarkan 

atas beberapa pertimbangan dan prisip, yaitu sebagai berikut:
29

 

a. Prinsip Syariah 

1) Memperhatikan tujuan konsumsi 

Perilaku konsumsi dari segi tujuan tidak hanya mencapai kepuasan 

dari konsumsi barang, melainkan berfungsi ibadah dalam rangka 

mendapat ridha Allah SWT.  

2) Memperhatikan kaidah ilmiah 

Dalam berkonsumsi seorang muslim harus memperhatikan prinsip 

kebersihan. Prinsip kebersihan mengandung arti barang yang 

dikonsumsi harus bebas dari kotoran maupun penyakit, demikian juga 

harus menyehatkan, bernilai gizi, dan bernilai manfaaat tidak 

mempunyai kemudharatan. 
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3) Memperhatikan bentuk konsumsi 

Dari konsep ini, fungsi konsumsi berbeda dengan prinsip konvensional 

yang bertujuan kepuasaan maksimum, terlepas ada keridhaan Allah 

atau tidak, karena pada hakikatnya, teori konvensional tidak mengenal 

Tuhan. Dari segi bentuk konsumsi, seorang muslim harus 

memperhatikan apapun yang dikonsumsinya. Seorang muslim dalam 

berkonsumsi mempunyai larangan apa yang tidak boleh dikonsumsi 

misalnya dilarang mengkonsumsi daging babi, bangkai, darah, 

minuman keras, narkotik, dan berjudi. 

4) Prinsip kuantitas 

a) Sederhana, tidak bermewah-mewahan 

Sesungguhnya kuantitas konsumsi yang terpuji dalam kondisi yang 

wajar adalah sederhana. Maksudnya, berada diantara boros dan 

pelit. Prinsip sederhana maksudnya dalam berkonsumsi hendaknya 

menghindari sikap berlebihan, karena sikap ini sangat dibenci 

Allah SWT. 

b) Kesesuaian antara pemasukan dengan konsumsi 

Kesesuaian antara pemasukan dan konsumsi adalah hal yang 

sesuai dengan fitrah manusia dan realita. Karena itu, salah satu 

aksiomatik adalah bahwa pemasukan merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi permintaan konsumen individu. Dimana 
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permintaan menjadi bertambah jika pemasukan bertambah, dan 

permintaan menjadi berkurang jika pemasukan menurun.  

5) Prinsip prioritas 

Dalam islam urutan prioritas dalam konsumsi lokasi harta menurut 

syariat islam, antara lain: 

a) Untuk nafkah diri, istri, anak, dan saudara 

i. Nafkah diri, manusia diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan 

diri dan mendahulukannya atas pemenuhan kebutuhan orang 

lain. 

ii. Nafkah istri, nafkah yang harus dipenuhi oleh suaminyakarena 

ikatan dirinya kepada suaminya. Status istri menyebabkan ia 

telah diserahkan kepada suaminya, konsekuensinya suamilah 

yang menanggung keperluannya, Semula sebelum terikat 

dalam satu pernikahan nafkah tersebut ditanggung oleh orang 

tuanya. 

iii. Nafkah kerabat, sebab wajibnya nafkah tersebut adalah adanya 

keharaman untuk memutuskan silaturahmi. 

iv. Nafkah bagi pihak yang membantu istri, dalam mengerjakan 

pekerjaan rumah, ketika ada orang yang membantu istri maka 

nafkahnya menjadi tanggung jawab suami dari istri tersebut. 

Besarnya nafkah tergantung situasi dan kondisi atau 

kesepakatan, karena merupakan upah atau gaji. 
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v. Nafkah untuk budak. Dalam masa perbudakan, pemilik budak 

diharuskan untuk memberikan nafkah kepada budak yang 

dimilikinya.  

b) Untuk memperjuangkan agama Allah 

 Diantara karunia Allah yang diberikan kepada hamba mukmin-Nya 

adalah karunia berupa harta dan adanya semangat untuk 

membelanjakan harta itu dijalan yang dibenarkan oleh syari‟at. 

Diantara jalan yang dibenarkan oleh syari‟at adalah 

membelanjakan harta dijalan Allah. 

6) Prinsip moralitas 

Perilaku konsumsi seorang muslim dalam berkonsumsi juga 

memperhatikan nilai prinsip moralitas, dimana mengandung arti ketika 

berkonsumsi terhadap suatu barang, maka dalam rangka menjaga 

martabat manusia yang mulia, berbeda dengan makhluk Allah lainnya. 

Sehingga dalam berkonsumsi harus menjaga adab dan etika yang 

disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW.
30

 

Islam sangat menganjurkan pemenuhan kebutuhan hidup sevara 

sederhana. Dalampandangan islamkegiatan ekonomi merupakan tuntutan 

kehidupan, disamping, merupakan anjuran yang memilikidimensi ibadah. 

Syariah islam menginginkan manusia mencapai dan memelihara 

kesejahteraanya. Imam Shatibi menggunakan istilah maslahah yang 
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merupakan tujuan hukum syara‟ yang paling utama. Menurut Imam Shatibi 

maslahah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung 

elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia dibumi ini.
31

 

Islam mengajarkan kepada kita agar pengeluaran muslim lebih mengutamakan 

kebutuhan pokok sehingga sesuai dengan tujuan syariat. 

B. Hukum Rokok 

1. Definisi Rokok 

Rokok adalah silinder dari kertas yang berukuran panjang 70 sampai 120 

mm (bervariasi) dengan diameter sekitar 10 mm. Di dalamnya berisi daun-

daun tembakau yang telah dicacah. Untuk menikmatinya salah satu ujung 

rokok dibakar dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut 

pada ujung lain.
32

   

Rokok merupakan salah satu zat adiktif, yang ada digunakan dapat 

menimbulkan dampak dan berbahaya bagikesehatan individu dan masyarakat. 

Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2003, diketahui bahwa rokok adalah hasil 

olahan tembakau yang dibungkus, termasuk cerutu ataupun bentuk lainnya 

yang dihasilkan dan tanaman Nicotiana Tabacun, Nicotiana Rustica dan 
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spesies lainnya, atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan 

atau tanpa bahan tambahan.
33

 

Menurut Kemenkes RI (2011) rokok adalah salah satu produk tembakau 

yang dimaksudkan untuk bakar, dihisap dan dihirup termasuk rokok kretek, 

rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang asapnya mengandung nikotik 

dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Merokok berarti membakar 

tembakau yang kemudian dihisap asapnya baik menggunakan rokok maupun 

menggunakan pipa. 
34

 

2. Kandungan Rokok 

Setiap rokok atau cerutu mengandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia, 

dan 400 dari bahan-bahan tersebut dapat bersifat racun dalam tubuh manusia, 

sedangkan 40 dari bahan tersebut bisa menyebabkan kanker. Secara umum 

kandungan yang terdapat dalam rokok dapat dikelompokkan menjadi dua 

yaitu komponen gas sebanyak 92% dan komponen padat atau partikel 

sebanyak 8%. Asap rokok yang dihisap atau dihirup melalui dua komponen 

yaitu pertama komponen yang lekas menguap berbentuk gas dan komponen 

yang bersama gas terkondensasi menjadi komponen partikulat. 

Dengan demikian asap rokok yang dihisap berupa gas sebanyak 85% dan 

sisanya berbentuk partikel. Asap yang dihasilkan rokok terdiri dari asap utama 

yang merupakan asap tembakau yang dihisap langsung oleh perokok dan asap 
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samping yaitu asap tembakau yang disebarkan melalui udara bebas dan dapat 

dihirup oleh orang lain atau yang dikenal dengan perokok pasif.  

Kandungan zat kimia di dalam rokok memiliki kadar yang berbeda-beda. 

Kadar tersebut tergantung pada jenis dan merek suatu produk rokok. Namun 

diketaui bahwa kandungan yang paling banyak ditemukan didalam rokok dan 

berbahaya bagi kesehatan terutama dapat memicu kanker adalah Nikotin, Tar 

dan Karbon Monoksida.
35

 

3. Tahap dan Tipe-Tipe Perokok 

Laventhal dan Clearly dalam Aula mengemukakan terdapat 4 tahap dalam 

perilaku merokok, yaitu:
36

 

a. Tahap Prepatory yaitu sesorang mendapatkan gambaran yang 

menyenangkan tentang merokok dengan cara melihat, mendengar, 

membaca yang dapat menimbulkan niat untuk merokok. 

b. Tahap Initiation (Tahap Merintis Merokok) yaitu seseorang mulai 

mengambil keputusan untuk terus atau berhenti merokok. 

c. Tahap Becoming a Smoker yaitu seseorang telah mengonsumsi sebanyak 

empat batang rokok per hari cenderung menjadi perokok. 

d. Tahap  Maintaining of Smoking yaitu merokok telah dilakukan untuk 

memperoleh efek yang menyenangkan. 
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Secara umum, tipe perokok dibagi menjadi dua (2), yaitu perokok aktif 

dan pasif.
37

 

c. Perokok Aktif 

Perokok aktif adalah seseorang yang benar-benar memiliki kebiasaan 

merokok, yaitu benar-benar memiliki kebiasaan merokok, yaitu benar-

benar melakukan aktifitas menghisap batang rokok yang telah dibakar. 

Bagi perokok aktif, merokok sudah menjadi bagian hidupnya, sehingga 

timbul perasaan aneh dan tidak nyaman bila tidak merokok dalam sehari. 

d. Perokok Pasif 

Perokok pasif adalah seseorang yang tidak memiliki kebiasaan 

merokok, namun dengan terpaksa harus ikut menghisap asap rokok yang 

dihembuskan oleh orang lain yang merokok didekatnya. Berbagai studi 

menunjukkan bahwa perokok pasif mempunyai risiko yang sama, bahkan 

lebih besar risikonya dari perokok aktif. 

Selain perokok aktif adalah perokok pasif, menurut Sitepoe menyatakan 

bahwa terdapat lima (5) tipe-tipe perokok, antara lain:
38

 

a. Tidak merokok, yaitu tidak pernah sekalipun merokok selama hidupnya 

b. Perokok ringan, yaitu perokok yang frekuensi merokoknya berselang-

selang. 
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c. Perokok sedang, yaitu perokok yang setiap hari merokok dalam jumlah 

yang kecil. 

d. Perokok berat, yaitu perokok yang merokok lebih dari satu bungkus setiap 

hari. 

e. Berhenti merokok, yaitu seseorang yang awalnya seorang 

perokok,kemudian berhenti dan tidak pernah bagi merokok. 

Menurut Mu‟tadin, terdapat tiga (3) tipe perokok jika ditinjau dari 

banyaknya jumlah rokok yang dihisap setiap hari, yaitu:
39

 

a. Perokok sangat berat, yaitu perokok yang menghabiskan lebih dari 31 

batang rokok tiap hari dengan selang merokok lima menit setelah bangun 

tidur pagi hari. 

b. Perokok berat, yaitu perokok yang menghabiskan 21-30 batang rokok 

setiap hari dengan selang waktu merokok berkisar 6-30 menit setelah 

bangun tidur pagi hari. 

c. Perokok sedang, yaitu perokok yang menghabiskan sekitar 10 batang 

rokok setiap hari dengan selang waktu merokok 60 menit setelah bangun 

tidur pagi hari. 

Tipe perokok berdasarkan jumlah rokok yang dihisap menurut WHO, 

yaitu:
40
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a. Perokok ringan (<10 batang/hari) 

b. Perokok sedang (10-20 batang/hari) 

c. Perokok berat (20 batang/hari) 

C. Pandangan Ulama tentang Hukum Rokok Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Pada prinsipnya tidak ada dalil yang secara spesifik menyinggung masalah 

hukum rokok. Baik dalam al-Qur‟an maupun Hadis Rasulullah. Karena itulah 

perdebatan ikhwal rokok menjadi polemic yang kontroversal. Tidak sedikit ulama 

yang mengharamkan dan memakruhkan, tetapi juga ada yang menghalalkan, 

bahkan diantara lagi dari mereka berdiam diri, tidak membicaraknnya. Dalam 

Islam tidak ada satu tindakan yang tidak ada hukumnya. Jika tidak ditemukan 

dalam nas yang sarih (jelas) maka ditentukan melalui ijtihad.  

Indikator hukum rokok tidak ada yang diperoleh dari al-Qur‟an dan al- Hadis 

maka para ulama menghukuminya dengan bermacam-macam, dengan perincian 

sebagai berikut:
41

 

1. Argumen dan dalil golongan ulama yang mengharamkan 

Argumen logika yang dikemukakan kelompok ulama yang mengharamkan 

merokok adalah sejalan dengan pandangan di kalangan ahli medis dan ahli 

lingkungan hidup, bahwa dampak negatif dari merokok membahayakan bagi 

si perokoknya (perokok aktif) maupun orang yang disekitarnya terhadap orang 
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yang tidak merokok yang berada dekat dengan perokok (perokok pasif). 

Diantara dampak negatif tersebut yaitu: 

a. Karena memabukkan dan melemahkan badan 

 Para ulama yang mengharamkan rokok berpendapat bahwa kalau 

merokok itu tidak sampai memabukkan, minimal perbuatan ini dapat 

menyebabkan tubuh menjadi lemah dan loyo. Rokok bisamerusak 

pertahanan tubuh dan mendatangkan penyakit yang sangat berbahaya. 

Melemahkan urat saraf,merusak pori-pori, bahkan dapat memusingkan 

kepala. Al-Laqani menyatakan bahwa diantara bahan-bahan yang dapat 

membius itu adalah ganja, buah pala, minyak ambar, dan zakfaron, serta 

bahan-bahan yang dapat mempengaruhi dan merusak akal, diantara bahan-

bahan yang dapat membius adalah rokok.  

b. Termasuk al-khabais (barang buruk) 

Dijelaskan dalam surat Al-A‟raf ayat 7 sebagai berikut: 

 فَقَوَقَُصَ  َعَقْيِلْ  أِِعْقٍ  ۖ َوَما ُكوَا َغائِبِي 

Artinya: Maka sesungguhnya akan Kami kabarkan kepada mereka (apa-

apa yang telah mereka perbuat), sedang (Kami) mengetahui (keadaan 

mereka), dan Kami sekali-kali tidak jauh (dari mereka). 

 

Didalam ayat ini dijelaskan, yang baik-baik dihalalkan dan yang buruk 

diharamkan. Rokok dianggap sebagai sesuatu yang buruk, antara lain bau 

tidak sedap yang diakibatkan karena membiasakan diri merokok. 
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c. Menimbulkan madarat 

Madarat bisa berakibat langsung pada diri sendiri (perokok aktif), 

maupun orang disekitarnya (perokok pasif). 

2. Argumen kelompok ulama yang memakruhkan 

Adapun golongan yang menghalalkan bahwa merokok itu makruh 

mengemukakan alasa-alasan sebagai berikut: 

a. Merokok tidak lepas dari darar (bahaya), lebih-lebih jika terlalu banyak 

melakukannya. Sedangkan sesuatu sedikit itu bila diteruskan akan menjadi 

banyak. 

b. Mengurangkan harta. Kalau tidak sampai pada tingkat menghambur -

hamburkan uang, maka ia dapat mengurangkan harta yang dapat 

digunakan untuk hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi 

keluarga dan orang lain. 

c. bau asapnya mengganggu serta menyakiti orang lainyang tidak merokok. 

d. Menurunkan harga diri bagi orang yang mempunyai kedudukan sosial 

terpandang. 

e. Dapat melalaikan seseorang untuk beribadah secara sempurna. 

Ketua umum pengurus besar Nahdatul Ulama (NU) Hasyim Muzadi 

mengatakan, NU sejak dulu menganggap merokok masih tergolong 

makruh tidak sampai pada haram,karena rokok mempunyai tingkat bahaya 

yang relatif, ada perokok yang kuat dan tidak kuat dampaknya, dan 
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merokok berbeda dengan minuman keras yang hukumnya memang 

signifikan haram.
42

 

3. Argumen kelompok ulama yang memperbolehkan 

Kelompok ulama yang menetapkan secara mutlak rokok halal mempunyai 

dasar yakni, sesuai dengan kaidah hukum Islam bahwa asal segala sesuatu 

adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kelompok ini 

menolak semua dalil yang digunakan oleh kelompok yang mengharamkan 

merokok, menurut mereka bahwa dalil-dalil yang digunakan untuk 

mengharamkan merokok tersebut bersifat zanni, sehingga tidak dapat 

digunakan untuk menetapkan keharaman rokok. 

Kelompok ini menyimpulkan bahwa merokok hukumnya mubah selama 

tidak merusak akal dan badan dan menimbulkan mafsadat lainnya serta tidak 

meninggalkan kewajiban, seperti menafkahi keluarga.
43

 

D. Pandangan Maqasid Al-Syari’ah dan Ulama-Ulama Mazhab Mengenai 

Merokok 

Rokok, ditinjau melalui pemahaman tentang maqasid al-syari‟ah (tujuan 

agama) kita dapat mengetahui hukum rokok dan persoalan-persoalan baru 

lainnya. Pola prinsipnya, tujuan tuntutan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.
44
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Apabila melihat dari sejarah, bahwa rokok belum dikenal saat rokok utama 

mazhab hidup sehingga tidak dapat ditemukan penjelasan tentang mereka 

hukumnya. Namun demikian, sikap dan pendirian mazhab dapat dijumpai dari 

ulama pelanjut mazhab-mazhab fiqh besar itu, pendapat-pendapat itu dapat 

dianggap sebagai mewakili pendapat mazhabnya. 

1. Mazhab Hanafi 

Menurut mazhab Hanafi merokok hukumnya haram. Ulama mazhab 

Hanafi yang menyatakan demikian diantaranya adalah Syaikh Muhammad al-

„Aini. Alasannya keharaman rokok mencakup 4 hal, yaitu: 

a. Rokok terbukti membahayakan kesehatan sebagaimana telah dibuktikan 

oleh para pakar medis. 

b. Rokok termasuk jenis barang yang memabukkan dan dapat melemahkan 

tubuh, walaupun kadarnya kecil dilarang mengkonsumsinya. 

c. Bau yang ditimbulkan tidak sedap dan dapat menyebabkan sakit bagi 

orang lain yang tidak merokok. 

d. Merokok dianggap sebagai suatu tindakan pemborosan, tidak berfaedah, 

bahkan justru mendatangkan risiko, sikap demikian dilarang oleh agama. 

2. Mazhab Hanbali 

Menurut sebagian ulama dari mazhab Hanbali merokok dalam kondisi 

tertentu hukumnya makruh, namun dalam kondisi tertentu dapat menjadi 

haram. Diantaranya dikemukakan oleh Syaikh Abdullah bin Muhammad dan 

Abdul Wahab. Menurut mereka, tembakau yang berbau tidak sedap makruh 



41 

 

memakainya yang menurut pakar kedokteran dapat membahayakan kesehatan. 

Jika pemakaiannya berlebihan akan memabukkan bagi sipeminumnya, 

mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan kesehatan apalagi jika hingga 

memabukkan maka hukumnya haram. 

3. Mazhab Syafi‟iyyah 

Sebagian ulama kalangan Syafi‟iyyah berpendapat merokok hukumnya 

haram., yang mengatakan demikian antara lain adalah Abdurrahman al-Gazzi, 

Ibrahim bin Jam‟an dan lain-lain. Alasan mereka merokok dapat melemahkan 

tubuh dan pikiran, walaupun sipeminumnya tidak sampai mabuk. Hal ini, 

sesuai dengan hadis nabi, termasuk perbuatan yang dilarang. Rasulullah SAW 

melarang pemakaian benda yang memabukkan atau melemahkan badan, maka 

merokok hukumnya haram. Mereka juga berpendapat bahwa pemakaian sekali 

atau dua kali tidaklah termasuk dosa besar, tetapi jika dilakukan berulang-

ulang atau sering maka termasuk dosa besar, sebagaimana berlaku pada dosa-

dosa kecil jika dilakukan terus-menerus berubah menjadi dosa besar. 

4. Mazhab Maliki 

Dalam mazhab ini, hukum merokok tidak dijelaskan secara kongkrit, 

tetapi dapat dilihat dari sikapnya yang mengaitkannya dengan hukum atau 

batasan hukum lain. Syaikh Khalid bin Ahmad, seorang tokoh pengikut 

mazhab Maliki berpendapat, tidak dibolehkan bermakmum kepada penghisap 

rokok, juga kepada orang yang memperjual belikannya atau barang-barang 

lain yang memabukkan.Pernyataan ini menunjukkan bahwa merokok 
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termasuk perbuatan tercela, sehingga orang yang menghisapnya atau yang 

terlibat langsung atau tidak, tidak boleh menjadi imam salat 

E. Fatwa MUI Tentang Pengharaman Merokok 

Dengan fatwa ini, para ulama dan kiai pesantren terlibat dalampro dan kontra. 

Beberapa guru besar agama Islam dan ulama termasuk pengurus MUI daerah 

menolakpengaraman itu, bahkan Instutute for Sicial anf Economic Studies (ISES) 

Indonesia menyelenggarakan pertemuan tandingan yang diikuti para ulama kontra 

fatwa MUI, para buruh perusahaan rokok, dan petani tembakau, diPadang 

Panjang. Mereka meminta pencabutan fatwa MUI tersebut,karena dikhawatirkan 

akan menghancurkan ekonomi masyarakat yang menyandarkan kehidupannya 

pada bisnis tembakau ini. 

Dasar hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa pengharaman 

merokok, diantaranya: 

1. Keharaman rokok tidak ditunjuk langsung oleh al-Qur‟an dan Hadis, 

melainkan merupakan hasilproduk penalaran para pengurus MUI, sehingga 

bisa benar atau keliru. Dengan demikian keharaman rokok tidak sama dengan 

keharaman khamr. Menurut ulama usul fiqh, kata haram biasanya digunakan 

untuk jenis larangan yang tegas disebut al-Qur‟an dan Hadis. Sementara 

larangan yang umum, tidak disebut haram melainkan makruh. 

2. Yang menjadi causa hukumnya, demikian menurut ulama MUI, adalah karena 

merokok termasuk perbuatan yang mencelakakan diri sendiri. Rokok 

mengandung zat yang merusak tubuh. Alasan mencelakakan diri sendiri tak 
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memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai causa hukum. Ia terlalu umum. 

Sebab, sekiranya mencelakakan diri sendiri ditetapkan sebagai causa hukum 

maka sebua barang yang potensial menghancurkan tubuh bisa diharamkan. 

Gula yang dikonsumsi dalam waktu lama bisa menimbulkan diabetes. Begitu 

juga makanan lain yang mengandung kolesterol tinggi bisa diharamkan karena 

akan menyebabkan timbulnya beragam penyakit. Karena itu diperlukan 

keahlian sekaligus kehati-hatian dalam menentukan alasan hukum 

pengharaman sebuah tindakan. 

3. Merumuskan hukum dan menerapkan hukum adalah dua subjek yang berbeda, 

Jika perumusan hukum membutuhkan perlengkapan tehnis intelektual untuk 

menganalisis dalil-dalil normative dalam Islam, maka menerapkan hukum 

memerlukan analisis sosial, ekonomi, politik, apakah sebuah fatwa potensial 

menggulung sumber daya ekonomi masyarakat atau tidak. 

4. Dalam masalah ekstasi, penetapan hukum diqiyaskan dengan khamr karena 

memiliki „illat yang sama, yaitu memabukkan. Jadi rokok rokok memang 

mengandung zat-zat yang dapat merugikan kesehatan, tetapi rokok bukanlah 

racun, dan rokok tidak sama dengan racun. Jelasnya semua dalil larangan 

yang berlaku secara umum, tidak memilah-milah besar kecil, tua muda, atau 

laki-laki maupun perempuan.  
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F. Harga 

1. Pengertian Harga 

Harga adalah ukuran terhadap besar kecilnya nilai kepuasan seseorang 

terhadap produk yang dibelinya.
45

 Seseorang akan berani membayar suatu 

produk dengan harga yang mahal apabila dia menilai kepuasan yang 

diharapkannya terhadap produk yang akan dibelinya itu tinggi. Sebaliknya 

apabila seseorang itu menilai kepuasannya terhadap suatu produk itu rendah 

maka dia tidak akan bersedia untuk membayar atau membeli produk itu 

dengan harga yang mahal. Nilai ekonomis diciptakan oleh kegiatan yang 

terjadi dalam mekanisme pasar antar pembeli dan penjual. Dalam transaksi 

pembelian, maka kedua belah pihak akan memperoleh suatu imbalan. 

Besarnya imbalan itu ditentukan oleh perbedaan antara nilai dari sesuatu yang 

diberikan dengan nilai dari sesuatu yang diterima dengan yang diberikan oleh 

suatu perusahaan disebut laba. Sedangkan kelebihan nilai yang didapatkan 

oleh pembeli adalah berupa kepuasan yang diperoleh dari pemilikan produk 

yang dibelinya di atas nilai uang yang dibayarkannya untuk itu. Jadi laba 

dalam hal ini merupakan motivasi bagi perusahaan untuk memberikan 

kepuasan kepada konsumen. Dengan keuntungan tersebut maka pengusaha 

dapat melakukan perluasan usaha serta melakukan penelitian dan 

pengembangan bagi usahanya untuk pengembangan lebih lanjut dalam 
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menciptakan kepuasan konsumen yang lebih baik dan lebih luas lagi, 

kemudian indikator tang digunakan dalam harga adalah: 

a. Keterjangkauan harga 

b. Kesesuaian harga dengan manfaat produk 

Secara historis harga itu ditentukan oleh pembeli dan penjual melalui 

proses tawar menawar, sehingga terjadilah kesepakatan harga tertentu. Pada 

mulanya harga menjadi faktor penentu, tetapi dewasa ini faktor penentu 

pembelian semakin bervariasi, sehingga faktor selain harga juga banyak 

berperanan dalam keputusan pembelian. Semua variabel yang terdapat pada 

bauran pemasaran merupakan unsur biaya kecuali variabel harga yang 

satusatunya merupakan unsur pendapatan (revenue).
46

 

2. Penetapan Harga 

Penetapan harga merupakan suatu masalah ketika perusahaan harus 

menentukan harga untuk pertama kali. Hal ini terjadi ketika perusahaan 

mengembangkan atau memperoleh suatu produk baru, ketika ia 

memperkenalkan produk lamanya ke saluran distribusi baru atau ke daerah 

geografis baru, dan ketika ia melakukan tender memasuki suatu tawaran 

kontrak kerja yang baru. Langkah prosedur untuk menetapkan harga, yaitu:
47

 

a. Memilih Sasaran Harga 
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Perusahaan pertama-tama harus memutuskan apa yang ingin ia capai 

dengan suatu produk tertentu. Jika perusahaan tersebut telah memilih 

pasar sasaran dan penentuan posisi pasarnya dengan cermat, maka strategi 

bauran pemasarannya, termasuk harga, akan cukup mudah.  

b. Menentukan Permintaan 

Setiap harga yang ditentukan perusahaan akan membawa kepada 

tingkat permintaan yang berbeda dan oleh karenanya akan mempunyai 

pengaruh yang berbeda terhadap sasaran pemasarannya. Skedul 

permintaan menggambarkan jumlah unit yang akan dibeli oleh pasar pada 

periode waktu tertentu atas alternatif harga yang mungkin ditetapkan 

selama periode itu. Hubungan permintaan dengan harga adalah 

berlawanan, yaitu semakin tinggi harga semakin rendah minat dan 

sebaliknya. 

c. Memperkirakan Harga 

Permintaan umumnya membatasi harga tertinggi yang dapat di 

tentukan perusahaan bagi produknya. Dan perusahaan menetapkan biaya 

yang terendah. Perusahaan ingin menetapkan harga yang dapat menutupi 

biayanya dalam menghasilkan, mendistribusikan, dan menjual produk, 

termasuk pendapatan yang wajar atas usaha dan risiko yang dihadapinya. 

3. Penetapan Harga Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

Ibnu Taimiyah menafsirkan tentang Rasulullah SAW yang menolak 

penetapan harga meskipun pengikutnya memintanya. Katanya ini adalah 



47 

 

sebuah kasus khusus dan bukan merupakan aturan umum. Itu bukan 

merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan 

sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi 

yang ekuivalen. Menurut Ibnu Taimiyah harga naik karena kekuatan pasar dan 

bukan bukan karena ketidaksempurnaan dari pasar itu. Dalam kasus terjadinya 

kekurangan, misalnya menurunnya penawaran berkaitan dengan menurunnya 

produksi, bukan karena kasus penjual menimbun atau menyembunyikan 

penawaran. 

Ibnu Taimiyah membuktikan bahwa Rasulullah SAW sendiri menetapkan 

harga yang adil jika terjadi perselisihan antara dua orang, hal tersebut dapat 

diketahui dari kondisi berikut:
48

 

a. Bila dalam kasus pembelajaran budaknya sendiri, ia mendekritkan bahwa 

harga yang adil (qimah al-adl) dari budak itu harus dipertimbangkan tanpa 

adanya tambahan atau pengurangan dan setiap orang harus diberi bagian 

dan budak itu harus dibebaskan. 

b. Dilaporkan ketika terjadi perselisihan antara dua orang, satu pihak 

memiliki pohon yang sebagian tumbuh di tanah orang. Pemilik tanah 

menemukan adanya jejak langkah pemilik pohon di atas tananhnya, yang 

dirasa mengganggunya. Ia mengajukan masalah itu kepada Rasulullah 

SAW. Rasulullah memerintahkan pemilik pohon itu untuk menjual pohon 

itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang 
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adil kepadanya. Orang itu ternyata tak melakukan apa-apa. Kemudian 

Rasulullah SAW membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon 

tersebut dan ia memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon. 

Setelah menceritakan dua kasus yang berbeda dalam bukunya Al-Hisbah, 

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa Rasulullah saw pernah melakukan penetapan 

harga. Dalam dua kasus tersebut ia melanjutkan penjelasannya, jika harga itu 

bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja, pastilah akan lebih 

logis kalau hal itu ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan publik atas produk 

makanan, pakaian dan perumahan karena kebutuhan umum itu jauh lebih 

penting ketimbang kebutuhan seorang individu. 

Menurut Ibnu Taimiyah barang-barang yang di jual di Madinah sebagian 

besar berasal dari impor. Kontrol apapun yang dilakukan atas barang-barang itu 

akan bisa menyebabkan timbulnya kekurangan penawaran dan memperburuk 

situasi ekonomi dalam negeri. Jadi Rasulullah saw menghargai kegiatan impor, 

dengan menyatakan seseorang yang membawa barang yang dibutuhkan untuk 

kehidupan sehari-hari siapapun yang menghalangi sangat dilarang, 

kenyataannya pada saat itu penduduk Madinah tidak membutuhkan penetapan 

harga. 

Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan Maqashid al-

Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di 

antara manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga, 

maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi 



49 

 

tertentu, dengan dalih Maqashid al-Syariah, penentuan harga menjadi suatu 

keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan 

memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di 

lapangan).  

Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh 

keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara 

penjual dan pembeli bersikap saling merelakan . Kerelaan ini ditentukan oleh 

penjual dan pembeli dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, 

harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang 

ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga 

barang tersebut dari penjual. 

4. Peran/fungsi harga  

Dari sudut pandang pemasaran, ada tiga peran/fungsi utama harga yaitu:
49

 

a. Turut menentukan volume penjualan  

Dengan mengacu pada kurva penawaran dan permintaan (supply and 

demand), kita mengetahui bahwa harga berbanding terbalik dengan 

volume penjualan: semakin tinggi harga sebuah produk maka volume 

penjualan semakin rendah. Namun harus kita ingat bahwa kurva 

permintaan tidaklah berbentuk garis lurus dari titik tinggi di garis sumbu 

horizontal tetapi pada titik tertentu sebelum menyentuh garis sumbu 
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horizontal, ia akan melengkung dan menurun ke kiri. Melengkungnya 

kurva permintaan tersebut disebabkan karena adanya perspsi konusmen 

terhadap produk dengan harga yang terlalu murah berarti kualitas produk 

juga rendah sehingga keinginan untuk membeli produk tersebut juga 

semakin menurun alih-alih semakin tinggi. 

b. Turut menentukan besarnya laba  

Kita ketahui bahwa dasar utama untuk kalkulasi penetapan harga jual 

sebuah produk adalah „biaya plus laba‟ (cost plus) atau dengan kata lain, 

laba sebuah produk di tentukan oleh harga jual per unit dikurangi dengan 

biayabiaya atu harga pokok penjualan (cost of goods sold). Pada tingkat 

harga pokok penjualan tertentu, semakin tinggi harga jual semakin tinggi 

laba yang diperoleh dan sebaliknya. 

c. Turut menentukan citra produk  

Salah satu unsur yang membentuk citra sebuah produk adalah persepsi 

mengenai kualitas produk, dan persepsi mengenai kualitas sebuah produk 

ditentukan antara lain oleh harga jual produk, artinya semakin mahal harga 

sebuah produk maka persepsi konsumen mengenai kualitas produk 

tersebut semakin tinggi dan sebaliknya. 

G. Pendapatan 

1. Pengertian Pendapatan 

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari 

pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang 
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bingung mengenai istilah pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan dapat 

diartikan sebagai revenue dan dapat juga diartikan sebagai income, maka 

income dapat diartikan sebagai penghasilan dan kata revenue sebagai 

pendapatan penghasilan maupun keuntungan. Pendapatan sangat berpengaruh 

bagi keseluruhan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh 

maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala 

pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan.  

Selain itu pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan 

yang tersaji dalam laporan laba rugi maka, pendapatan adalah darah 

kehidupan dari suatu perusahaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia 

pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).
50

 Sedangkan 

pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh 

perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, 

bunga, komisi, ongkos dan laba.
51

 Pendapatan adalah jumlah yang dibebankan 

kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual.
52

  

Soekartawi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya 

barang yang dikonsumsikan, bahwa sering kali dijumpai dengan 

bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja 

bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya 
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sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsikan adalah 

kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan 

maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.
53

 Indikator dalam 

pendapatan adalah sebagai berikut: 

1. Penghasilan yang diterima perbulan 

2. Pekerjaan 

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu 

daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa 

kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari 

konsumsi maka akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk 

berjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, produksi dan 

sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Demikian pula 

hanya bila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat 

kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula.
54

 

Berdasarkan pengertian menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

pendapatan adalah arus kas masuk yang berasal dari kegiatan normal 

perusahaan dalam penciptaan barang atau jasa yang mengakibatkan kenaikan 

aktiva dan penurunan kewajiban. 
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2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan 

Pendapatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut: 

a. Produk  

Salah satu tugas utama dari manajemen penjualan adalah desain 

produk yaitu mereka merupakan pemberi saran perbaikan yang diperlukan 

desain produk dengan akibat dari keluhan para pelanggan. 

b. Harga  

Jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan 

suatu produk dengan akibat dari keluhan para pelanggan. 

c. Distribusi 

prantara barang dari produsen ke konsumen, semakin luas 

pendistribusiannya maka akan mempengaruhi penjualan promosi.

  

d. Promosi  

Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan 

tujuan utama menginformasikan, mempengaruhi dan mengingatkan 

konsumen agar memilih program yang diberikan perusahaan. 

menurut Boediono pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, antara lain:
55

 

a. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada, hasil-

hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian. 
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b. Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan 

oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi. 

c. Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan. 

Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. 

Hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal yang sangat 

penting dalam berbagai permasalahan ekonomi. Kenyataan menunjukkan 

bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan 

sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun. Tinggi 

rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam 

mengelola penerimaan atau pendapatannya. 

3. Karakteristik Pendapatan  

Walaupun jenis pendapatan yang dimiliki setiap perusahaan berbeda-beda, 

tetapi dari sudut akuntansi seluruh pendapatan tersebut mulai dari kelompok 

pendapatan yang berasal dari penjualan barang jadi hingga pendapatan dari 

penjualan jasa memiliki karakteristik yang sama dalam pencatatannya. 

Karakteristik pendapatan dibagi menjadi dua karakteristik yaitu:
56

  

a. Jika bertambah saldonya, harus dicatat disisi kradit. Setiap pencatatan di 

sisi kredit berarti akan menambah saldo pendapatan tersebut. 

b. Jika berkurang saldonya harus dicatat di sisi debet. Setiap pencatatan di 

sisi debet berarti akan mengurangi saldo pendapatan tersebut. 
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4. Jenis-Jenis Pendapatan  

Dalam praktiknya komponen pendapatan yang dilaporkan dalam laporan 

laba rugi terdiri dari dua jenis, yaitu:
57

 

a. Pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok (usaha 

utama) perusahaan. 

b. Pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari luar usaha pokok (usaha 

sampingan) perusahaan. 

5. Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Distribusi pendapatan menurut ahli ekonomi adalah setiap kegiatan 

menyalurkan barang dan jasa, dari produsen (pengahasil) ketangan konsumen 

(pemakai) yang membutuhkannya. Pengertian distribusi pendapatan, tidak 

terlepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut. 

Dalam Islam kekayaan dan pendapatan harus didistribusikan secara merata 

untuk mencapai keadilan distribusi dan sosioekonomi yang didasarkan pada 

komitmennya yang pasti terhadap persaudaraan kemanusiaan. Berbeda 

dengan kepedulian kapitalis kepada keadilan sosioekonomi dan distribusi 

yang merata, ia tidak didasarkan pada komitmen spiritual terhadap 

persaudaraan kemanusiaan. Ia lebih disebabkan karena tekanan kelompok.
58

  

Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai 

pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik 
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(nisab) adalah hal yang paling mendasari dalam sistem distribusi dan 

redistribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan 

pribadi.
59

 

 

H. Penelitian Terdahulu 

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana  

penelitian: 

1. Penelitian ini dilakukan oleh Hanifah, Skripsi, dengan judul “Pengaruh fatwa 

haram rokok oleh pimpinan pusat muhammadiyah dan harga terhadap minat 

beli konsumen mahasiswa IAIN walisongo semarang”, Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh fatwa haram rokok oleh pimpinan pusat 

muhammadiyah dan harga terhadap minat beli konsumen mahasiswa IAIN 

walisongo semarang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi dan kuesioner. Sampel yang dipilih adalah mahasiswa iain 

walisongo semarang yang merokok, dengan responden sebanyak 100 orang. 

Hasil dari penelitian ini adalah fatwa memang tidak penting terhadap 
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terciptanya keputusan beli konsumen, sehingga dapat simpulkan bahwa fatwa 

tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli.
60

 

2. Penelitian ini dilakukan oleh Nenik Woyanti, Skripsi, dengan judul “Pengaruh 

kenaikan tarif cukai dan fatwa haram rokok terhadap perilaku konsumen 

rokok dikota semarang”, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

kenaikan tarif cukai dan fatwa haram rokok terhadap perilaku konsumen 

rokok dikota semarang. Populasi penelitian adalah konsumen rokok laki-laki 

di kota semarang dengan usia minimal 15 tahun. Karena jumlah populasi 

konsumen rokok dikota semarang tidak diketahui secara pasti, maka 

digunakanlah asumsi. Julah responden yang diambil sebanyak 100 responden. 

Metode penarikan sampel dalam penelitian ini adalah stratified random 

sampling. Hasil dari penelitian ini adalah Semakin mahal harga rokok 

semakin sedikit jumlah rokok yang dikonsumsi, semakin bertambahnya umur 

hingga mencapai umur tertentu perokok aktif cenderung akan berusaha untuk 

mengurangi konsumsi rokok.
61

 

3. Penelitian ini dilakukan oleh Mohammad Abdul aziz, Skripsi, dengan judul 

“Pengaruh fatwa muhammadiyah tentang haramnya rokok terhadap konsumsi 

rokok warga muhammadiyah (studi kasus desa pangkalan kecamatan sluke 

kabupaten rembang)“, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
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sosialisasi fatwa majlis tarjih dan tajdid pimpinan pusat muhammadiyah di 

desa pangkalan kecamatan sluke kabupaten rembang. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 164 responden dari populasi warga 

muhammadiyah yang ada didesa pangkalan kecamatan sluke kabupaten 

rembang. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah pengaruh fatwa 

rokok tehadap pengkonsumsi rokok di desa pangkalan kecamatan sluke 

kabupaten rembang terkait fatwa muhammadiyah yang mengharamkan rokok 

belum memiliki dampak yang nyata, sehingga dari segi ekonomi juga belum 

begitu mengalami penurunan.
62

 

4. Penelitian ini dilakukan oleh Atikah Umi Markhamah Zahra Ayyusufi, 

Skripsi, dengan judul “Dampak Ekonomi Fatwa Mui Tentang Haram 

Merokok Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di sepanjang Jl. Slamet 

Riyadi Surakarta)“, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui ada atau tidak 

dampak ekonomi yang telah atau akan timbul bagi pedagang kaki lima di 

sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta terkait dengan telah dikeluarkannya 

fatwa MUI III tentang, keharaman merokok di tempat umum, bagi anak-anak, 

dan wanita hamil. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jika 

subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua. Jika subyeknya besar, 

dapat diambil antara 10-20% atau 20-25%. Populasi yang diambil adalah 
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pedagang kaki lima yang menjual rokok di sepanjang Jl. Slamet Riyadi 

Surakarta yang berjumlah 21 orang. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan  adalah 

observasi, dan kuesioner. Hasil dari penelitian ini adalah dampak ekonomi 

fatwa Mui tentang haram merokok berpengaruh terhadap pedagang kaki lima 

(Studi Kasus di sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta).
63

 

5. Penelitian ini dilakukan oleh Muhardi Ferryanto, Skripsi, dengan judul 

“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Merokok Pada Mahasiswa 

STIKES Aisyiyah Yogyakarta”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku merokok pada mahasiswa STIKES 

AisyiyahYogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan pengmbilan sempel jumlah responden 4 mahasiswa STIKES Aisyiyah 

Yogyakarta semester 6 Tahun akademik 2009/2010. Hasil dari penelitian ini 

adalah ada 5 faktor yang mempengaruhi perilaku merokok pada mahasiswa 

STIKES Aisyiyah Yogyakarta adalah sebagai berikut: rasaingin tahu dan 

mudah terpengaruh,orang tua sebagai teladan remaja, pengaruh teman sebaya, 

niat yang kuat untuk berhenti merokok, dan promosi larangan merokok di 

kampus.
64
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6. Penelitian ini dilakukan oleh Sakinah Warahmah, Skripsi, dengan judul 

“Pengaruh Slogan Bahaya Merokok Yang Tertera Pada Bungkus Rokok 

Terhadap Minat Beli Masyarakat (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan 

Pahlawan Kec. Medan Perjuangan), tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh slogan bahaya merokok yang tertera 

pada bungkus rokok terhadap minat beli masyarakat kelurahan pahlawan 

kecamatan medan perjuangan. Metodelogi yang digunakan adalah pendekatan 

kuantitatif. Sampel yang digunakan adalah masyarakat yang mengkonsumsi 

rokok sebanyak 90 responden. Adapun instrumen pengumpulan data 

menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah 

untuk menerima Ha yang berarti slogan bahaya merokok yang tertera pada 

bungkus rokok berpengaruh terhadap minat beli masyarakat kelurahan 

pahlawan kecamatan medan perjuangan.Berdasarkan dari tabel coefficients 

determinasi menunjukkan besarnya coefficients determinasi diperoleh R2 = 

0,322 yang berarti menjelaskan besarnya pengaruh dari slogan bahaya 

merokok yang tertera pada bungkus rokok terhadap minat beli masyarakat 

kelurahan pahlawan kecamatan medan perjuangan hanya 32,2% dan sisanya 

dapat dijelaskan sebesar 67,8% oleh variabel lain.
65
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7. Penelitian ini dilakukan oleh Lilik Sugiharti, Ni Made Sukartini, Jurnal, 

dengan judul “Konsumsi Rokok Berdasarkan Karakteristik Individu di 

Indonesia “,Studi ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari data 

IFLS tahun 2000 dan 2007. Data IFLS mencakup hampir 85 persen dari 

penduduk Indonesia yang disurvey dari 13 provinsi. Data yang digunakan 

mencakup data karakteristik individu, mencakup: usia, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, pendapatan, pengeluaran konsumsi, dan status kepemilikan  

rumah. Analisa akan difokuskan pada deskripsi perokok yang dikaitkan 

dengan karakteristik individu dan indikator kesehatan jasmani secara umum. 

Dalam studi ini, perilaku merokok yang dimaksud adalah individu yang pada 

saat di survey mengaku bahwa mereka merokok aktif antara 2 sampai 12 

batang per hari. Individu yang mengaku merokok kadang-kadang, serta tidak 

menyebutkan jumlah batang rokok yang mereka hisap sehari-hari, juga 

dimasukkan sebagai katagori perokok. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa 

perilaku merokok di Indonesia mengikuti temuan studi sebelumnya. Perilaku 

merokok ditemukan berbanding terbalik dengan tingkat pendidikan, semakin 

rendah tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar peluang orang 

tersebut menjadi perokok.
66

 

8. Penelitian ini dilakukan oleh Muh Nur Akhsin Ridho, Evi Martha, Aziizah, 

Jurnal, dengan judul “Peran Fatwa Muhammadiyah tentang Hukum Merokok 
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dalam Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku terhadap Perilaku 

Merokok”, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan fatwa 

Muhammadiyah tentang hukum merokok dalam sikap, norma subjektif, 

kontrol perilaku, dan niat terhadap perilaku merokok pegawai Pusat Dakwah 

Muhammadiyah. Jumlah informan sebanyak 14 orang, Informan diperoleh 

secara purposive dan teknik pengumpulan datanya melalui observasi. Hasil 

dari penelitian ini adalah bagi informan perokok, sikap dan norma subjektif 

tidak berperan terhadap perilaku berhenti merokok, sementara kontrol 

perilaku berperan terhadap perilaku berhenti merokok. Bagi informan yang 

tidak merokok, sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku berperan terhadap 

perilaku tidak merokok. Demikian juga bagi informan mantan perokok, sikap, 

norma subjektif, dan kontrol perilaku berperan terhadap perilaku berkomitmen 

tidak merokok.
67

  

9. Penelitian ini dilakukan oleh Andri Yunan, Skripsi, dengan judul “Analisis 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Rokok dalam 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Masyarakat Muslim Kecamatan Waylima 

Kabupaten Pesawaran), tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

faktor apa saja yang mempengaruhi minat beli konsumen rokok. Metode yang 

digunakan dalampenelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik kuesioner 

yang diambilsecara purposive sampling kepada masyarakat muslim di  
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kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran yang merokok serta yang berumur 

diatas 18 tahun. Responden yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah 

95 orang. Hasil dari penelitian ini adalah faktor yang memengaruhi minat beli 

konsumen rokok adalah faktor pribadi dan faktor psikologi yang mempunyai 

nilai probability masing-masing 0,0006 dan 0.0221 atau kedua nilai 

probability dibawah 0,005, sedangkan faktor budaya dan sosial tidak 

memengaruhi minat beli konsumen rokok, kedua nilai probability faktor 

diatas 0.005. Secara bersama-sama faktor budaya, sosial, pribadi dan 

psikologi secara bersama-sama memengaruhi minat beli konsumen.
68

 

10. Penelitian ini dilakukan oleh Tyas Ayuning, Skripsi, dengan judul “Pengaruh 

Persepsi Risiko Pengetahuan Fatwa Perokok dan Perilaku Merokok Terhadap 

Niat Berhenti Merokok pada Remaja”, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis pengaruh persepsi risiko, pengetahuan fatwa merokok, dan 

perilaku merokok terhadap niat berhenti merokok. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 100 remaja yang beragama islam, berusia 13-18 

tahun, dan merokok aktif selama tiga bulan terakhir. Persepsi risiko diukur 

terhadap lima dimensi: fungsi, keuangan, fisik, psikologis, dan sosial. 

Pengetahuan fatwa merokok mengacu pada fatwa merokok dari MUI. Hasil 

dari penelitian ini adalah persepsi risiko yang paling tinggi dirasakan contoh 

adalah risiko fungsi dan yang paling rendah adalah risiko sosial, hanya 32 
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persen contoh yang mengetahui fatwa yang ditetapkan MUI, rata-rata jumlah 

rokok yang dihisap adalah 6.3 batang per hari, dan 81 persen contoh adalah 

perokok harian ringan. Pengetahuan fatwa yang ditetapkan dan jumlah rokok 

yang dihisap per hari tidak berpengaruh terhadap niat berhenti merokok. 

Persepsi risiko sosial berpengaruh positif terhadap niat berhenti 

merokok.pengaruh fatwa rokok tehadap pengkonsumsi rokok di desa 

pangkalan kecamatan sluke kabupaten rembang terkait fatwa muhammadiyah 

yang mengharamkan rokok belum memiliki dampak yang nyata, sehingga dari 

segi ekonomi juga belum begitu mengalami penurunan.
69

 

 

I. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan studi lietratur, maka dibuat 

sebuah Kerangka berfikir yang dapat penulis gambarkan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Skema Kerangka 
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Dalam pandangan hukum islam klasik, hukum merokok masih merupakan hal 

yang tidak bisa dipandang hitam putih dalam agama, fatwa hukum merokok 

Muhammadiyah menyatakan bahwa, teori perubahan hukum Ibn Qayim dapat 

digunakan untuk menjelaskan perubahan rokok yang berubah dari masa-kemasa 

sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi khususnya setelah adanya 

penemuan-penemuan medis tentang manfaat dan mudharat rokok bagi kesehatan. 

Jauh sebelum itu Muhammadiyah di dalam putusan tarjihnya ikut andil dalam 

permasalahan hukum rokok sehingga menghasilkan tiga keputusan yaitu: mubah, 

makruh dan haram.  

Price theory atau teori harga adalah sebuah teori yang berusaha memahami 

bagaimana harga ditentukan. Dalam mikroekonomi, ini dijelaskan melalui hukum 

permintaan, hukum penawaran dan ekuilibrium keduanya, baik secara individu 

maupun pasar secara keseluruhan.  

Pendapatan merupakan suatu pertambahan asset yang mengakibatkan 

bertambahnya owners equity, tetapi bukan karena pertambahan modal baru dari 

pemiliknya dan bukan pula merupakan pertambahan asset yang disebabkan 

karena bertambahnya liabilities. Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan 

untuk mencapai pendapatan minimum,  

Teori permintaan konsumen (consumer demand theory) merupakan jumlah 

komoditas yang diminta merupakan suatu fungsi dari atau bergantung pada harga 

komoditas tersebut, pendapatan konsumen, harga komoditas yang berhubungan 
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(komplementer dan substitusi), dan selera konsumen.  Apabila seseorang sudah 

mengetahui tentang berbagai hukum yang terkandung dalam rokok, kemudian 

harga, lalu pendapatan, seperti yang telah dijelaskan diatas, maka permintaan 

rokok masyarakatnya tentu akan berbeda-beda, ada yang tetap mengkonsumsi 

rokok dalam jumlah yang banyak tanpa menghiraukan mudharatnya, harga, 

pendapatan yang mereka peroleh, ada juga masyarakat yang berhenti 

mengkonsumsi rokok dikarenakan sudah benar-benar faham dengan berbagai 

hukum tentang rokok. Jadi pengetahuan masyarakat tentang hukum rokok, harga, 

pendapatan sangat diperlukan dalam penentuan permintaan rokok masyarakat.  

 

J. Hubungan Antar Variabel Dan Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementaran rumusan masalah penelitian, dimana 

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.
70

 

Maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah Ernawati, menunjukkan 

bahwa hukum rokok tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan rokok 

masyarakat. dikarenakan dalam rokok memang disadari terdapat madharatnya, 

akan tetapi ada juga manfaat dari rokok tersebut.
71
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh Firman Sadri, bahwa hukum rokok 

berpengaruh positif terhadap permintaan masyarakat. Tercetusnya fatwa MUI 

yang menyatakan bahwa rokok hukunya haram. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh 

beberapa hal sebagai berikut ; Pertama, bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok 

bagi kehidupan manusia, Kedua, jumlah perokok yang semakin menghawatirkan, 

lebih-lebih usia anak-anak.
72

 

Dari penelitian mengenai hukum rokok terhadap permintaan rokok konsumen 

diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. H0 : Hukum rokok tidak berpengaruh terhadap permintaan rokok 

masyarakat. 

2. H1  : Hukum rokok berpengaruh positif terhadap permintaan  rokok 

masyarakat. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chaviannisa Sagitha Sarosa, 

menunjukkan bahwa variabel harga, pendapatan dan alasan merokok memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap variabel jumlah konsumsi rokok.
73

 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Novrita, Menunjukkan bahwa 

variabel harga rokok terhadap permintaan rokok berpengaruh negatif dan 
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signifikan, hal ini tergambar dengan koefisien regresi sebesar - 0.189. Angka ini 

menggambarkan bahwa kenaikan harga rokok atau naiknya 1% berdampak pada 

penurunan permintaan rokok di Universitas Andalas Kampus II Payakumbuh 

sebesar -0.189% dengan asumsi variabel yang lain dianggap tetap (cateris 

paribus).
74

 

Dari penelitian mengenai harga terhadap permintaan rokok masyarakat diatas, 

maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. H0   : Harga berpengaruh positif terhadap permintaan 

rokok masyarakat. 

2. H1  : Harga tidak berpengaruh terhadap permintaan 

rokok masyarakat. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Khuzaimah, menunjukkan bahwa 

pendapatan (X1) berpengaruh terhadap jumlah konsumsi rokok sedangkan 

Kenaikan Cukai (Harga) Rokok (X2) dan Pesan Bergambar Bahaya merokok 

(X3) tidak memiliki pengaruh terhadap jumlah konsumsi Rokok.
75
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh Likha Inayati menunjukkan bahwa 

umur berpengaruh positif terhadap jumlah konsumsi rokok tenaga kerja di 

Indonesia, sedangkan gangguan tidur, pendapatan, dan pendidikan tidak 

berpengaruh terhadap konsumsi rokok tenaga kerja di Indonesia.
76

 

Dari penelitian mengenai pendapatan terhadap permintaan rokok masyarakat 

diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. H0  : Pendapatan berpengaruh positif terhadap 

permintaan rokok masyarakat 

2. H1  : Pendapatan tidak berpengaruh terhadap 

permintaan rokok masyarakat 
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