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ABSTRAK
Indonesia jika lihat dari data State of the global Islamic economic 20172020 konsumsi fashion busana muslim di Indonesia memiliki perkembangan yang
signifikan dengan rata-rata 18% per tahun. Mengacu pada kota Bandar Lampung
perkembangan fashion busana muslim mengalami perkembangan seiring dengan
perkembangan zaman di era digital ini. Perkembangan ini dapat kita lihat dari
banyaknya pelaku usaha yang membuka gerai atau outlet dan brand-brand baru
yang banyak bermunculan dengan menjual rangkaian busana muslim. Artinya
potensi Fashion busana muslim sangat baik untuk di kembangkan.
Pada penelitian ini rumusan masalah yakni (1) Bagaimana Life style
berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk fashion
busana muslim di Bandar Lampung ? (2) Bagaimana Islamic Branding
berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk fashion
muslim di Bandar Lampung ? (3) Bagaimana pengaruh Life Style dan Islamic
Branding Terhadap Keputusan Konsumen dalam Membeli Produk Fashion
Busana Muslim Gamis di Bandar Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam ?
Penelitian ini adalah penelitian field research data yang digunakan yakni
data primer dengan mengacu pada kuesioner menggunakan data skunder
didapatkan melalui dokumentasi. Populasi yang digunakan yakni masyarakat
muslim di Bandar Lampung. Metode penarikan sampel dengan menggunakan
Rumus Slovin yakni 100 sampel. Dengan SPSS.21 Sebagai alat analisis.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Life Style berpengaruh positif
terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk fashion muslim gamis di
Bandar Lampung yakni dibuktikan dari hasil t yaitu nilai signifikan untuk X1
terhadap Y adalah sebesar 0,000 di bawah 0,05 maka hipotesis di terima. Maka
dapat di simpulkan X1 mempunyai pengaruh positif terhadap variabel Y. (2)
Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Islamic Branding terhadap keputusan
konsumen dalam membeli produk fashion busana muslim gamis di Bandar
Lampung di ketahui nilai signifikan X2 terhadap Y yakni sebesar 0,05 dibawah
0,003 maka hipotesis diterima. Dapat disimpulkan bahwa X2 berpengaruh positif
terhadap Y. (3) Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa nilai
determinasi sebesar 0,667 (R Square) dan 0,667 (Adjusted R Square). Penelitian
ini mengambil nilai adjusted R square yaitu 0,667 atau 66,7% artinya Life Style
dan Islamic Branding berpengaruh terhadap variabel keputusan konsumen sebesar
66,7%. artinya life style dan Islamic Branding mampu mempengaruhi keputusan
konsumen dalam membeli produk fashion busana muslim gamis di Bandar
Lampung sebesar 66,7% sedangkan 33,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang
tidak menjadi variabel dalam penelitian ini.
Kata Kunci : Life Style, Islamic Branding dan Keputusan Konsumen.
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ABSTRACT
Indonesia, if you look at the data from the State of the global Islamic
economic 2017-2020, the consumption of Muslim fashion in Indonesia has a
significant development with an average of 18% per year. Referring to the city of
Bandar Lampung, the development of Muslim fashion has developed along with
the times in this digital era. We can see this development from the number of
business actors who open outlets and new brands that have sprung up by selling a
series of Muslim clothing. This means that the potential of Muslim fashion is very
good to be developed.
In this study, the formulation of the problem is (1) How does life style
affect consumer decisions in buying Muslim fashion products in Bandar
Lampung? (2) How does Islamic Branding affect consumer decisions in buying
Muslim fashion products in Bandar Lampung? (3) How is the influence of Life
Style and Islamic Branding on Consumer Decisions in Buying Fashion Products
for Muslim Gamis in Bandar Lampung in an Islamic Economic Perspective?
This research is a field research research, the data used are primary data
with reference to a questionnaire using secondary data obtained through
documentation. The population used is the Muslim community in Bandar
Lampung. The sampling method using the Slovin formula is 100 samples. With
SPSS.21 as an analytical tool.
The results of this study indicate that: (1) Life Style has a positive effect
on consumer decisions in buying Muslim robe fashion products in Bandar
Lampung, which is evidenced by the results of t, namely the significant value for
X1 against Y is 0.000 below 0.05, so the hypothesis is accepted. So it can be
concluded that X1 has a positive influence on the Y variable. (2) Based on the
results of partial testing of Islamic Branding on consumer decisions in buying
Muslim gamis fashion products in Bandar Lampung, it is known that the
significant value of X2 on Y is 0.05 below 0.003 then hypothesis is accepted. It
can be concluded that X2 has a positive effect on Y. (3) Based on the results of
this study indicate that the value of determination is 0.667 (R Square) and 0.667
(Adjusted R Square). This study takes the adjusted R square value, which is 0.667
or 66.7%, meaning that Life Style and Islamic Branding have an effect on
consumer decision variables of 66.7%. meaning that life style and Islamic
Branding are able to influence consumer decisions in buying Muslim robe fashion
products in Bandar Lampung by 66.7% while 33.3% is influenced by other factors
that are not variables in this study.
Keywords: Life Style, Islamic Branding and Consumer Decisions.
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MOTTO

            
        

Artinya:
“Hai anak cucu Adam ! Sesungguhnya Kami telah Menyediakan pakaian
untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa,
itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah,
mudah-mudahan mereka ingat ( QS. A’raaf : 26)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, Indonesia bukan negara
yang berasaskan Islam walaupun muslim menjadi mayoritas. Sebagai seorang
muslim tentu harus memperhatikan cara berpakaian yang berkaitan dengan
nilai agama.1 Pria dan wanita memahami mode dengan cara yang sama dan itu
memegang peranan penting bagi kedua jenis kelamin secara setara. Namun,
busana wanita lebih menonjol karena wanita dianggap lebih sadar akan mode
dari pada pria.2 Semakin banyak wanita muslim yang sadar akan mode, tentu
harus tetap memperhatihkan kaidah dari busana muslim tersebut dan tidak hanya
sekedar mengikuti suatu perkembangan dan trend.3
Trend busana muslim dikalangan wanita muslim Indonesia
beberapa tahun terakhir ini merupakan fenomena yang menggembirakan.
Semangat wanita Indonesia untuk menggunakan busana muslim gamis
hampir

dapat dijumpai di semua area

pemerintah maupun swasta.

publik, baik dilingkungan

Fenomena ini merupakan dampak positif

media yang memberikan informasi tentang publik figure lainya yang
menyadari pentingnya melaksanakan salah satu ajaran Islam mengenai

1

Melda Hidayanti, Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2018, Politeknik Negeri Banjar
Masin, 2018, h. 98
2
Muhammad Tahir Jan, Fashion Wanita Malaysian Perspektif, European Scientfik Jurnal
November 2015, Edisi ISSN: 1857-7881 (Cetak) e-ISSN 1857-7431, h. 438-439
3
Ade Nur Istiani, Konstruksi Makna Hijab Bagi Fashion Moeslem Fashion Blogger,
(Jurnal Kajian Komunikasi 1 (III), 2015), h. 48-55
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menutup aurat.4 Hal itu didukung berbagai kemajuan dan perkembangan
peradaban yang serba canggih dan cepat menghasilkan produk-produk
yang beraneka ragam yang digunakan untuk kebutuhan manusia. Salah
satu

aspek yang berkembang dan dapat mempengaruhi kehidupan

manusia adalah industri pakaian, pakaian pada dasarnya adalah kebutuhan
primer yang sangat dibutuhkan oleh manusia di Dunia, hal ini terbukti
dengan munculnya berbagai model dan bahan yang sangat bervariasi di
seluruh dunia. Hal itu akibat adanya pengaruh globalisasi yang
berimplikasi pada gaya berpakaian. Pakaian merupakan kebutuhan pokok
manusia, dimana pakaian merupakan hal yang sangat penting

bagi

manusia. Disisi lain pakaian juga berkaitan dengan rasa keindahan, juga
membuat dampak psikologi bagi pemakainya

serta pakaian

juga

berkaitan dengan budaya dan perkembangan masyarakat.5
Perkembangan suatu zaman mempengaruhi adanya perubahan
suatu mode, khususnya pada industri fashion. Perkembangan industri
fashion di suatu Negara mencerminkan perkembangan

kehidupan

masyarakat, baik ditinjau dari struktur etnik maupun dalam lingkup
Negara, Budaya dan Agama.6 Saat ini masyarakat di Indonesia mulai
berkiblat pada gaya-gaya berpakaian orang-orang Barat. Bukan hanya
pada model busana modern, tetapi busana muslimpun mengalami
perkembangan. Keanekaragaman model tersebut membuat busana muslim
4

Endi Suhendi Zen dan Neitty Khairah, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti,
(Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014), h.22
5
M. Quraish Shahih, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), h.
29-30
6
http://indonesiafashionweek.com diakses pada Senin, 29 Juni 2020 Pukul 10 : 00 WIB
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kini tidak lagi dipandang kuno oleh masyarakat khususnya wanita muslim.
Merekapun tidak lagi ragu untuk mengenakan busana muslim karena
mereka tetap bisa bergaya dan tidak ketinggalan zaman. Meskipun tidak
lahir dari diri sendiri, namun hal ini merupakan dampak positif adanya
perkembangan busana muslim. Islam telah memperkenalkan juga pakaianpakaian yang seharusnya dipakai oleh kaum muslim, terutama bagi wanita
yang berhijab. Pakaian buusana muslim dalam arti pakaian yang menutup
seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan yang pernah menjadi
kurang perhatian masyarakat Islam sejak abad ke-19.7 Sebagaimana
dijelaskan dalam Surah QS. An-Nuur : 31 di bawah ini :

        
            
        
          
           
           
            
8

7

   

M. Quraish Shahih, Loc.Cit
Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid & Terjemah, (Bandung: CV. Penerbit
Diponegoro, 2010), h. 353
8

3

Artinya :
“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka
menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah
mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari
padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya,
dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami
mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera
mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara lakilaki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau puteraputera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau
budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang
tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang
belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka
memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka
sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orangorang yang beriman supaya kamu beruntung”.
Dari ayat diatas di sampaikan bahwa tidak hanya

sekedar

menutup, tetapi juga harus memenuhi syarat berbusana muslim yang
benar. Pertama hijab menutup seluruh badan, selain yang di kecualikan (
wajah dan telapak tangan).

Kedua, busana muslim tidaak sebagai

perhiasan. Ketiga, busana muslim harus terbuat dari bahan yang tebal.
Keempat, busana muslim harus longgar dan tidak ketat. Kelima, tidak di
beri wangi-wangian. Keenam, busana muslim tidak menyerupai pakaian
laki-laki dan dan tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir serta
bukan pakaian untuk mencari popularitas.9 Akan tetapi kini busana
muslim dikenakan bukan lagi sebagai alat pemenuhan gaya hidup yang
merambah kemana-mana. Rasulullah SAW memang melarang umatnya
untuk mengikuti perkembangan zaman, termasuk dalam hal pakaian,
akan tetapi rambu-rambu syari‟at memanglah harus tetap dipegang teguh

9

Albani dan Syaikh Muhammad Nashirudin, Jilbab Wanita Muslimah Menurut Al-Quran
dan Sunnah, (Solo: At-Tabyan, 2011), h.35
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dan ditaati.10 Begitupun dengan

para wanita muslim, semakin

berkembangnya busana muslim seperti sekarang ini, telah terjadi
pergeseran makna busana muslim.
Membahas tentang perkembangan busana muslim, Industri kreatif
memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Badan
Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 menyatakan, pertumbuhan industri
kreatif mencapai 7,6 persen dan menghasilkan Rp.641,82 triliun. Hal
tersebut menunjukkan, industri kreatif memberikan pengaruh pada
kenaikan Gross Domestic Product (GDP) Indonesia. Potensi industri ini
diharapkan terus tumbuh, seperti tertera dalam blueprint industri kreatif
Indonesia. Industri ini ditargetkan memberi kontribusi 11-12% GDP pada
2025.11 Menurut data BPS pada tahun 2013, industri fashion menguasai
28,29 persen dari total industri kreatif di Indonesia.12 Pertumbuhan suatu
industri mempengaruhi pertumbuhan pada perekonomi di suatu Negara.
Tabel 1.1
Konsumsi Fashion Muslim Dunia
Peringkat
1
2
3
4
5

Negara
Turkey
UAE
Indonesia
Nigeria
Saudi Aarabia

Jumlah
US$ 28 Miliar
US$ 22 Miliar
US$ 20 Miliar
US$ 18 Miliar
US$ 17 Miliar

Sumber : Global Islamic Report 2020
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M. Quraish Shihab, Jilbab Pakaian Wanita Muslim....... h.40
Heny Hendrayati & Vanessa Gaffar, Innovation and Marketing Perfomance of
Womenpreneur in Fashion Industry in Indonesia, Procedia-Social and Behavioral Sciences 219
(2016), h. 299-300
12
Tika Diyanti Mustikarani & Irwansyah, Pemanfaatan Teknologi dan Komunikasi dalam
Industri Fashion di Indonesia, ISSN: 0853-4470, Vol. 02, No. 1 (2019), h.8
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Pada tabel 1.1 juga terlihat bahwa Indonesia peringkat dalam
menepati peringkat ketiga dalam konsumsi fashion Muslim 2020 yaitu
pembelanjaan Indonesia terhadap fashion muslim sebesar US$20 miliar
selama setahun mengalahkan Nigeria yang mengeluarkan US$18 miliar
dalam setahun, dan Saudia Arabia yang menghabiskan US$17 miliar
dalam setahun. Hal ini membuktikan bahwa permintaan dan kebutuhan
akan busana muslim di Indonesia semakin tinggi.
Sepanjang Januari hingga Oktober 2019 menunjukkan industri
tekstil dan pakaian menyumbang 10,84 miliar dolar AS atau Rp 148
triliun. Secara spesifik Wishnutama kemudian menyebut peluang di
industri fesyen muslim. Data dari State of the Global Islamic Economy
Report pada 2019 menyebutkan konsumsi fesyen muslim dunia mencapai
270 miliar dolar AS. Di tahun 2022 diproyeksikan meningkat menjadi 373
Miliar dolar AS. Hal tersebut menunjukkan bahwa industri fesyen nasional
memiliki peluang besar di pasar internasional dan harus dioptimalkan.13
Saat ini fashion Muslim di Indonesia mengalami perkembangan
yang signifikan yang terlihat dari semakin banyaknya media yang
membahas mengenai fashion Muslim mulai dari majalah, televisi serta
berbagai media lainya, oleh sebab itu saat ini fashion Muslim tidak hanya
berfungsi sebagai penutup aurat saja, namun bergeser menjadi trend bagi
masyarakat Indonesia. Perubahan fashion Muslim yang semakin modern
menyebabkan banyak diminati kalangan remaja hingga anak-anak.

13

Kemenparekraf.go.id, dikutip pada tanggal 17 Desember 2021
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Perubahan fashion muslim semakin modern di Indonesia mendorong para
desainer untuk menciptakan karya produk fashion busana muslim dengan
ciri khas.14
Pasar fashion Muslim terbesar adalah Negara-negara Islam yang
tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Potensi bisnis
fashion Muslim di Negara tersebut mencapai US$ 191 miliar.
Pertumbuhan industry TPT Indonesia meningkat dari 3,76 % pada 2017
menjadi 8,73 % di 2018. Organisasi Konferensi Islam (OKI)
memperkirakan nilai ekspor industry busana muslim Indonesia mencapai
USD 7,18 miliar, atau berada pada posisi ketiga terbesar dunia setelah
Bangladesh sebesar USD 22 miliar dan Turki sebesar USD 14 miliar.
Konsumsi domestic fashion Muslim di Indonesia pada tahun 2017
mencapai 1,8 ton. Sektor fashion yang meningkat pada perkembangan
fashion Muslim yang cukup berkonstribusi tersebut menggambarkan
tingginya tingkat orientasi fashion pada masyarakat Indonesia.15 Berikut
adalah Tabel konsumsi fashion Muslim di Indonesia :
Tabel 1.3
Konsumsi Fashion Muslim di Indonesia
Tahun
Jumlah

2017
14 US$

2019
16 US$

2020
21 US$

Sumber : Data di olah dari The State Global Islamic 2020

14

Ochika Widiaritami dan Citra Puspitasari, Festival Tabut Sebagai Inspirasi Aplikasi
Crochet Pada Produk Fashion Muslim, e-Proceding of Art & Design , Vol. 6 No. 2 Agustus
2019,ISSN : 2355-9349, h.1
15
Ajeng Wardani, Pengaruh Orientasi Fashion Terhadap Pembelian Kompulsif, (Jurnal
Administrasi Bisnis, Vol. 65 No. Desember 2018), h.28
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Dapat dilihat dari tabel 1.3 menunjukan bahwa adanya kenaikan
pada konsumsi fashion busana muslim di Indonesia. Konsumsi fesyen
muslim Indonesia pada tahun 2017 sebesar 14 M US$, pada 2019 yakni 16
M US$ dan 2020 sebesar 21 M US$.
Kemudian data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan
sekitar 80 persen produk pakaian muslim dijual untuk pasar domestik,
sementara 20 persen sisanya diekspor.16 Bahkan sampai Juli 2018, ekspor
pakaian muslim mencapai angka Rp 8,2 miliar dollar AS (Rp 122 triliun).
Ini berarti nilai pertumbuhan ekspornya 8,7 persen. Belum lagi catatan dari
Global Islamic Economy yang memprediksi pertumbuhan pasar fashion
muslim dunia pada 2023 mencapai Rp 327 miliar dollar AS. Tentu
Indonesia punya peluang untuk menjadi kiblat fashion muslim dunia.17
Bandar lampung adalah salah satu kota yang ada di Provinsi
Lampung, penduduk yang beragama Islam di Kota Bandar Lampung
sebanyak 1.111.769 atau dengan persentase 93,30%. Hal ini tentu Islam
menjadi mayoritas di Kota Bandar Lampung.
Gambar 1.1
Jumlah Penduduk Muslim di Kota Bandar Lampung

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, 2021
16
17

Kumparan.com, diakses pada 24 Agustus 2020
https://www.cnbcindonesia.com, diakses pada 24 Agustus 2020
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Dengan adanya data diatas, peneliti tertarik untuk

meneliti

Konsumen yang ada di kota Bandar lampung karena Kota bandar
Lampung adalah pusat kota yang ada di Provinsi lampung, hal ini di tandai
dengan banyaknya Kampus-kampus, Kantor pemerintahan, pusat jasa,
pusat perdagangan, dan pusat perekonomian.
Fenomena yang peneliti tangkap yakni industri busana muslim di
Bandar Lampung bahwa tidak dapat dipungkiri, perkembangan industri
busana muslim dari waktu ke waktu di Kota Bandar Lampung kian
mengalami kemajuan yang pesat dengan banyaknya pelaku usaha yang
membuka toko-toko, gerai atau outlet yang menjual rangkaian busanabusana muslim dengan berbagai brand seperti zoya, rabbani, nibras‟house,
elzatta, mumtaz dan masih banyak brand-brand baru lainya yang terus
bermunculan, beberapa toko yang menjual produk busana muslim untuk
mencoba mengenalkan aneka

kebutuhan busana

muslim

kepada

masyarakat seperti jenis busana muslim pada tabel dibawah ini. 18
Tabel 1.4
Jenis-Jenis Fashion Busana Muslim
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jenis
Kerudung
Gamis
Hijab Syar‟i
Abaya
Tunik
Kaftan

Sumber: fashionweeks.web.id

Salah satu trend fashion busana muslim adalah gamis. Gamis
adalah pakaian dress muslim wanita (muslimah) dengan model baju
18

Survey, pada tanggal 2 Agustus 2021
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menyatu antara atasan dan bawahan yang berbentuk lurus, panjang dan
longgar untuk menutupi seluruh badan mulai dari leher sampai ke mata
kaki. Peneliti memilih penelitian pada produk Gamis karena Busana gamis
adalah busana yang hampir menutup keseluruhan badan di bandingkan
produk muslim lainya. Gamis bisa dikenakan semua kalangan pada saat
ini, berbeda dengan zaman dahulu dimana peminat gamis kebanyakan
orang tua saja. Kini gamis yang hadir dengan berbagai corak dan warna
yang menarik sehingga banyak dilirik kalangan muda, gamis tidak hanya
dapat dikenakan pada acara keagamaan saja contohnya pada saat sholat,
pada hari raya, pada saat hajatan, namun busana muslim gamis saat ini
merupakan pakaian yang bisa dipakai untuk sehari-hari, seperti pada saat
kekantor, kekampus, berbelanja, dan berwisata. Hal ini menjadi menarik
diteliti seiring dengan berbagai merek Islami seperti Robbani yang
menjadi top brand busana muslim pada tahun 2021 yakni dengan TBI
sebesar 22,2% selanjutnya di ikuti dengan Zoya sebesar 21,3% , Almadani
sebesar 13,6 %.19 Masih banyak brand-brand baru yang trus bermunculan
seiring berkembangnya suatu zaman, fenomena seperti inilah menandakan
bahwa adanya pergeseran perilaku konsumen.
Secara umum konsumen mendapatkan informasi mengenai suatu
produk biasanya berasal dari sumber komersial, seperti iklan dalam
bentuk-bentuk promosi lainya yang dikeluarkan oleh perusahaan.
Sehubungan dengan benar-benar tanggap untuk melakukan pengamatan
terhadap apa yang menjadi keinginanya. Pengambilan keputusan yang
diambil oleh seseorang dapat disebut sebagai pemecahan masalah. Dalam
proses pengambilan keputusan, konsumen memiliki sasaran atau perilaku

19

www.topbrand.index, dikutip pada Selasa, 21 Desember 2021, pukul 13.20 WIB
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yang ingin dicapai.20 Menurut Kotler, gaya hidup adalah pola hidup
seseorang didunia yang di ekspresikan dalam aktifitas, minat dan opininya
sehingga menggambarkan keseluruhan diri seseorang yang berinteraksi
dengan lingkunganya. Gaya hidup mencangkup sesuatu yang lebih dari
sekedar kelas sosial atau kepribadian seseorang, gaya hidup menampilkan
pola beraksi dan berinteraksi seseorang secara keseluruhan di dunia. Orang
berasal dari sub budaya, kelas sosial dan pekerjaan yang sama mungkin
mempunyai gaya hidup yang jauh berbeda karena gaya hidup adalah pola
kehidupan seseorang yang diwujudkan dalam psikografinya.
Konsumen dalam menentukan suatu produk didasarkan pada apa
yang dibutuhkan dan pada apa yang paling diinginkan salah satunya
adalah gaya hidup. Gaya hidup dapat mempengaruhi perilaku konsumen
dalam menentukan keputusan pembelian. Gaya hidup adalah pola hidup
seseorang di dunia yang tercermin dalam kegiatan, minat, dan pendapat.
Gaya hidup sangat berhubungan dengan perkembangan zaman saat ini.21
Mereka bisa memiliki opini, minat, dan aktifitas yang berbeda, sebagai
akibatnya mereka cendrung memperhatihkan pola perilaku yang berbeda,
termasuk membeli produk dengan merek atau brand yang berbeda-beda
dan menggunakanyapun dalam cara yang berbeda untuk tujuan yang
berbeda. Pola kegiatan, minat dan opini yang luas dan perilaku yang
muncul desebut sebagai gaya hidup (life style).

20

Setiadi, Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran, (Jakata:
Kencana,2003), h.14
21
Kotler & Keller, Manajemen Pemasaran, Jilid 1, Edisi ke 13 (Jakarta : Erlangga, 2009),
h.57
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Apalagi dikalangan remaja fashion merupakan gaya hidup bagi
mereka dan selalu up to date dan seirig berganti pakaian ketika ada model
terbaru. Mereka berganti-ganti pakaian bukan karena kebutuhan melainkan
karena gaya hidup mereka yang bila tidak mengikuti trend, bisa dikatakan
tidak up to date dan jadul. Padahal yag sedemikian itu dalam islam,
merupakan hal yang hanya akan mubadzir, karena mereka mempunyai
barang tersebut hanya akan mengikuti trend saja, melaikan bukan dengan
alasan bahwa mereka tidak benar-benar membutuhkanya. Islam tidak
membenarkan membelanjakan uang di jalan halal dengan melebihi batas
kewajaran karena sikap boros bertentangan dengan paham istihkla‟ harta
majikanya (Allah).22
Keputusan pembelian konsumen dapat dilakukan karena beberapa
faktor diantaranya adalah berdasarkan pada gaya hidup dan Islamic
Branding. Gaya Hidup (Life Style) secara luas didefinisikan sebagai cara
hidup yang diidentifikasikan oleh bagaimana orang menghabiskan waktu
mereka (aktivitas), apa yang mereka anggap penting dalam lingkunganya
(ketertarikan), dan apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri
dan juga dunia disekitarnya.23 Gaya hidup masyarakat akan berbeda
dengan masyarakat lainya.
Gaya hidup juga dapat menjadi peluang bagi para pebisnis dan
pemasar untuk membantu memahami nilai-nilai konsumen yang terus

22

Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Norma dan Etika Islam, (Jakarta: Gema Insani Press
1997), h.18
23
Nugroho J. Setiadi, Perikau Konsumen Konsep Dan Implikasi Untuk Strategi dan
Penelitian Pemasaran (Jakarta : Kencana, 2003), h.148
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berubah dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat berpengaruh terhadap
perilaku konsumen. Gaya hidup merupakan pola kehidupan manusia yang
menggambarkan keseluruhan diri seseorang dengan lingkunganya. Menurut
Setiadi,”gaya hidup secara luas sebagai cara hidup yang diidentifikasi oleh
bagaimana orang menghabiskan waktu mereka (aktifitas), apa yang
mereka anggap penting dalam lingkunganya (keterkaitan), dan apa yang
mereka perkirakan tentang diri mereka sendiri serta dunia sekitarnya
(pendapat).24
Disisi lain faktor lain dengan adanya populasi mayoritas Muslim,
hal ini merupakan potensial besar bagi berbagai barang dan jasa. Para
produsen saat ini sadar bahwa konsumen muslim Indonesia merupakan
sasaran empuk bagi para pemasar produk mereka. Untuk menarik minat
beli konsumen salah satunya dengan menerapkan Islamic Branding yaitu
dengan menggunakan identitas Islam (dengan kata Islam, Syariah, namanama Islam, Label halal) dalam pemasaran mereka.25
Islamic branding bukanlah sebatas namam, simbol, tulisan atau
perpaduan dari kesemuanya namun, lebih jauh lagi bahwa dalammerek
tersebut terkandung prinsip-prinsip syariah yang merupakan perwujudan
dari nilai-nilai Islam. Pemunculan merek Islam (Islami) ini didasarkan
pada tujuan perusahaan didalam mempengaruhi minat beli konsumen,
khususnya konsumen Muslim. Adanya kesadaran menggunakan produk

24

Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi Untuk Strategi Dan
Penelitian Pemasaran, (Jakarta: Kencana,2003), h. 148
25
Dwi Wahyu Pril Rantto, Menciptakan Islamic Branding Sebagai Strategi Menarik
Minat Beli Konsumen, JMBA, Vol1 No. 2 (2013), h. 1
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dengan berlabel Islami

merupakan

salah satu alasan maraknya

bermunculan merek-merek bernuansa Islami pada saat ini.26 Media untuk
menunjukan dirinya.
Fenomena

banyaknya

bermunculan

merek-merek

Islami,

menandakan adanya pergeseran perilaku konsumen. Tidak dapat
dipungkiri, banyak konsumen menjadikan merek yang mereka beli atau
yang mereka gunakan, merupakan manifestasi dari dirinya atau dengan
kata lain, mereka menjadikan merek sebagai media untuk menunjukan
dirinya.27
Islamic branding secara faktual tidak hanya dipakai oleh produk
yang berasal dari Negara muslim tetapi juga negara non musli. Contoh
Islamic Branding pada produk makanan seperti Nestle, KFC, CFC yang
berasal dari negara non muslim. Mereka rela mengeluarkan biaya yang
tinggi untuk mendaftarkan produknya mendapat sertifikasi halal, karena
meraka sadar akan besarnya peranan Islamic Branding terhadap minat beli
konsumen, khusunya konsumen Muslim.28
Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas penulis tertarik
untuk mengkaji tentang fashion busana muslim gamis yang merupakan
produk yang banyak di konsumsi oleh wanita muslim di Indonesia
khusunya

di

Bandar

Lampung. Terdapat

beberapa

faktor

yang

mempengaruhi dalam keputusan pembelian yaitu perilaku konsumen dan
26

Dwi Wahyu Pril Ranto, Ibid., h. 3
Ibid., h. 5
28
Nor Sara Muhamad Yunusa dkk, Muslim’s Purchase Intention Towards Non Muslim’s
Halal Packaged Food Manufaktur, Procedia, Sosial and Behavior Sciences, No. 130 (2013), h.
145-154
27
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atribut produk. Gaya hidup merupakan salah satu indikator dari perilaku
konsumen sedangkan Islamic branding merupakan salah satu indicator dari
atribut produk. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk
mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Life Style dan Islamic
Branding Terhadap Keputusan Konsumen Membeli Produk Fashion
Busana Muslim Gamis Di Bandar Lampung Dalam Perpektif Islam“
B. Alasan Memilih Judul
Adapun memilih judul “Pengaruh Life Style

dan Islamic

Branding Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Membeli Produk
Fashion Busana Gamis Muslim Di Bandar Lampung Dalam
Perspektif Ekonomi Islam “ adalah sebagai berikut:
1. Alasan Objektif
Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduknya
beragama Islam dan artinya menjadi alasan untuk mengembangkan
produk fashion muslim tetapi tetap memperhatihkan prinsip-prinsip
atau kaidah Islam yang ada sehingga kewajiban Muslim tidak
dilupakan ketika menentukan konsumsi. selain itu perkembangan
fashion di Indonesia meningkat pesat dalam dekade terakhir. Ini
didukung oleh berbagai sisi , baik dari segi designer local yang
semakin mumpuni tingkat perekonomian yang membaik sampai sector
ritel yang berkembang secara signifikan. Hal ini tentunya bahwa
Indonesia mempunyai potensi untuk mengembangkan bahkan dapat
menjadi kiblat fashion muslim di Dunia.

15

2. Alasan Subjektif
Alasan subjektif dalam penelitian yang akan dilakukan adalah
kesesuaian jurusan yang penulis tempuh pada Pasca Sarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yaitu jurusan Ekonomi
Syariah yang berkaitan dengan Industry Fashion Muslim, selain itu
penulis optimis jika penelitian yang dilakukan dapat selesai pada
waktu yang telah direncanakan mengingat tersedianya literatur yang
dibutuhkan dalam melakukan penelitian.
C. Batasan Masalah
Guna mendapatkan hasil yang fokus dan jelas pada permasalahan
serta mencapai sasaran yang diinginkan, maka perlu dilakukan pembatasan
masalah yang diteliti. Oleh karena itu penelitian ini dibatasi pada
keputusan pembelian konsumen masyarakat Kota Bandar Lampung.
Dalam penelitian menggunakan persepsi masyarakat yang menggunakan
produk fashion Busana Muslim Gamis.
D. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Pengaruh Life Style terhadap keputusan konsumen dalam
membeli produk fashion busana muslim gamis di Bandar Lampung ?
2. Bagaimana Pengaruh Islamic Branding terhadap keputusan konsumen
dalam membeli produk fashion busana muslim gamis di Bandar
Lampung ?
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3. Bagaimana pengaruh Life Style dan Islamic Branding terhadap
keputusan Konsumen dalam membeli produk fashion Busana Muslim
gamis di Bandar Lampung dalam perspektif Ekonomi Islam.
E. Tujuan Peneliti
Dari rumusan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan
sebagai berikut:
1. Untuk menganalisis besarnya pengaruh life style terhadap keputusan
konsumen dalam membeli produk fashion busana muslim di Bandar
Lampung.
2. Untuk menganalisis besarnya pengaruh Islamic Branding terhadap
keputusan konsumen dalam membeli produk fashion busana muslim
dalam perspektif ekonomi Islam di Bandar Lampung.
3. Untuk menganalisis Life Style dan Islamic Branding Terhadap
Keputusan Konsumen dalam membeli produk Fashion Busana Muslim
Gamis di Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam?
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Perilaku Konsumsi Islam
1. Pengertian Konsumsi
Konsumsi adalah bagian dari pendapatan yang dibelanjakan
atau dipergunakan membeli barang atau jasa untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya.29 Konsumsi merupakan penggunaan barang atau
jasa yang berlangsung atau berakhir untuk memenuhi kebutuhan
hidup.30
Dalam konsumsi terdapat perbedaan diantara pakar ekonomi,
namun konsumsi secara umum dapat didefinisikan dengan penggunaan
barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi
Islam konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, namun memiliki
perbedaan dalam setiap yang melingkupinnya. Perbedaan yang
mendasar dengan ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari
konsumsi

itu sendiri, cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah

pedoman syariah islamiyah.
Tujuan konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana
penolong untuk beribadah kepada Allah SWT. Sesungguhnya
mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan kekuatan
dalam ketaatan pengabdian kepada Allah SWT akan menjadikan
konsumsi

tersebut

bernilai

ibadah

29

yang

dengannya

manusia

Hanato dan Sukanto dalam buku yang ditulis Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi,
Ekonomi Mikro Islam, (Bandung: PustakaSetia, 2013), h. 225
30
Loc., Cit
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mendapatkan pahala.31 Pada dasarnya konsumsi dibangun atas dua hal,
yaitu kebutuhan (hajat) dan kegunaan atau kepuasan (manfaaat).
Secara rasional, seseorang tidak akan pernah mengkonsumsi suatu
barang manakala ia tidak membutuhkannya sekaligus mendapatkan
manfaatnya. Dalam perspektif ekonomi Islam, dua unsur ini
mempunyai kaitan yang erat dengan konsumsi itu sendiri karena ketika
konsumsi dalam islam diartikan sebagai penggunaan terhadap
komuditas yang baik yang jauh dari sesuatu yang diharamkan, maka
barang menjadi motivasi mendorong seseorang untuk melakukan
aktivitas konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu
sendiri.
a. Kebutuhan (Hajat)
Manusia adalah makhluk yang tersusun dari berbagai unsur,
baik ruh, akal, badan maupun hati. Unsur-unsur ini mempunyai k
eterkaitan antara satu dengan lainnya.32 Misalnya, kebutuhan
manusia untuk makan, pada dasarnya bukanlah kebutuhan jasmani
saja, namun melainkan akan memberikan pengaruh terhdap
kekuatan jasmani, maka juga akan berdampak pada unsure tubuh
yang lain. Misalnya ruh, akal dan hati.

31

Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam Edisi ke Tiga (Jakarta: Rajawali Pers, 2007),

h. 60
32
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b. Kegunaan atau kepuasan (manfaat)
Sebagaimana kebutuhan, konsep manfaat juga tercetak
bahkan menyatu dalam konsumsi itu sendiri. Para ekonomi
menyebutkan sebagai perasaan rela yang diterima oleh konsumen
ketika mengkonsumsi suatu barang. Rela yang dimaksud disini
adalah

kemampuan

konsumen

untuk

membelanjakan

pendapatannya pada berbagai jenis barang dengan tingkat harga
yang berbeda.
Ada dua konsep penting yang perlu digarisbawahi pada
pengertian rela tersebut, yaitu pendapatan dan harga. Kedua konsep
ini saling mempunyai interdependensi antara satu dengan yang
lain, mengingat kemampuan seseorang untuk membeli suatu
barang sangat tergantung pada pemasukan yang dimiliki.
2. Konsep Maslahah dalam Perilaku Konsumen Islami
Imam shatibi menggunakan istilah maslahah yang maknanya
lebih luas dari utility atau kepuasan dalam terminology ekonomi
konvensional, maslahah merupakan tujuan hokum syata‟ yang paling
utama.33 Maslahah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang
mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia
dimuka bumi ini. Ada lima elemen dasar dalam maslahah yaitu:
kehidupan atau jiwa (al-nafs), property atau harta benda (al-mal),
keyakinan (al-din), intelektual (al-aql) dan keluarga atau keturuynan

33

Muhammad Muflih, Op.,Cit, h. 58
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(al-nasl). Semua barang dan jasa yang mendukung tercapainya dan
terpeliharanya kelima elemen tersebut pada setiap individu, itulah yang
disebut maslahah.
Konsep maslahah menyangkut maqoshid syari‟ah (dien, nafs,
nasl, aql,maal), artinya harus memenuhi syarat agar dapat menjaga
agamanya tetap

muslim menjaga fisiknya agar tetap sehat dan kuat,

tetap menjaga keturunan generasi manusia yang baik, tidak merusak
pola piker akalnya, dan menjaga hartanya berkah dan berkembang.
Konsep maslahah lebih objektif karena bertolah dari al-hajat addhoruriyat (need). Yaitu prioritas yang lebih mendesak. Konsep
maslahah individu senantiasa membawa dampak terhadap maslahah
secara umum.34
a.

Prinsip – prinsip Dasar Konsumsi Menurut Islam
Konsumsi

Islam

selalu

memperhatikan

halal-haram,

konsisten dengan hukum Islam dan kaidah yang mengatur tentang
konsumsi agar mencapai kemanfaatan konsumsi seoptimal
mungkin dan mencegah menyimpangnya dari jalan kebenaran dan
dampak mudharat baik bagi dirinnya maupun orang lain. Adapun
prinsip dasar konsumsi Islami adalah:35
Prinsip syariah, yaitu prinsip mengandung dasar syariat yang
harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi, terdir dari :

34

Arif Pujiyono, Teori Konsumsi Islami, Dinamika Pembangunan, Vol. 3 No. 2,
Desember 2006, h. 202
35
Ibid., h. 199-200
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1) Prinsip akidah, konsumsi sebagai sarana untuk ketaatan atau
beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai
makhluk yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh
penciptanya.
a) Prinsip ilmu, yaitu ketika seseorang akan mengkonsumsi
suatu produk harus tahu ilmu tentang produk yang akan
dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya
apakah produk tersebut halal atau haram baik ditinjau dari
zat, proses maupun tujuannya.
b) Prinsip amaliah, sebagai konsekuensi dari akidah dan ilmu
yang telah diketahui, maka seseorang akan mengkonsumsi
sebuah produk hanya yang halal serta menjauhi yang
haram atau syubhat.
2) Prinsip kuantitas, yaitu sesuai dengan batas-batas yang telah
ditentukan dan dijelaskan dalam syariat Islam. Diantaranya
adalah:
a) Sederhana, yaitu mengkonsumsi yang

bersifat tidak

bermewah-mewah, tidak mubadzir dan hemat.
b) Sesuai antara pemasukan dan pengeluaran, artinya dalam
mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang
dimiliki.
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c) Menabung dan investasi, tidak semua kekayaan digunakan
untuk konsumsi namun juga disimpan untuk kepentingan
yang lainnya.
3) Prinsip

prioritas,

prinsip

ini

memperhatikan

urutan

kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi
kemudharatan, yaitu:
a) Primer, adalah konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar
manusia dapat hidup, seperti makanan pokok.
(1) Sekunder, adalah konsumsi untuk menambah atau
meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik,
misalnya konsumsi madu, susu dan lain sebagainya.
(2) Tersier, yaitu untuk memenuhi konsumsi manusia
yang jauh lebih membutuhkan
4) Prinsip sosial,

yaitu memperhatikan lingkungan

sosial

disekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam
masyarakat, diantaramya:
a) Kepentingan umat, yaitu saling membantu dan menolong
sehingga bersatunya suatu badan yang apabila salah satu
anggotanya sakit, maka seluruh anggota lainnya juga akan
merasakan sakitnya.
b) Keteladanan, yaitu memberikan contoh yang baik dalam
berkomunikasi apalagi jika dia adalah seorang tokoh atau
pejabat yang banyak mendapat sorotan di masyarakatnya.
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c) Tidak membahayakan orang lain, dalam mengkonsumsi
justru tidak merugikan dan memberikan mudharat ke orang
lain seperti merokok.
d) Kaidah lingkungan, yaitu mengkonsumsi harus sesuai
dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam dan
keberlanjutan atau tidak merusak lingkungan.
e) Tidak meniru atau mengikuti perbuatan yang tidak
mencerminkan etika konsumsi islami seperti suka menjamu
dengan

tujuan

bersenang-senang

atau

memamerkan

kemewahan dan menghambur-hamburkan harta.
Prinsip-prinsip dasar konsumsi islami ini akan
memiliki konsekuensi bagi pelakunya. Pertama, seseorang
yang melakukan konsumsi harus beriman kepada kehidupan
Allah swt dan akhirat, dimana setiap konsumsi yang akan
berakibat bagi kehidupannya di akhirat. Diantara prinsip
utama keimanan adalah beriman kepada hari akhir. Salah satu
implikasi terhadap keimanan kepada hari akhir akan
terejawantahkan dalam perilaku konsumsi hidup dialam
dunia. Dalam Islam, konsumsi dibagoi menjadi tiga, yaitu
untuk memenuhi kebutuhan hidup kebutuhan pribadi,
memenuhi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya
dan dalam rangka fii sabilillah. Ketiga konsumsi inilah yang
menjadi pilihan dan prioritas manusia untuk mendahulukan
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dan mengakhirkannya. Masing-masing jenis konsumsi akan
member makna dan nilai sangat tergantung pada niat.
Konsumsi pribadi jika diniatkan dalam rangka ketakwaan,
supaya berlaku kuat dalam menjalankan ketaatan, maka
konsumsi tersebut memilki dimensi akhirat. Sebaliknya, jika
konsumsi

fii

sabilillah tidak diniatkan ikhlas untuk

mendapatkan ridho Allah swt, missal riya‟ atau sum‟ah maka
justru konsumsi itu menjadi tidak bernilai.
Kedua,

pada

hakikatnyasemua

anugerah

dan

kenikmatan dari segala sumber daya yang diterima manusia
merupakan ciptaan dan milik Allah secara mutlak dan akan
kembali kepada-Nya. Manusia hanya sebgai pengemban
amanah atas bumi untuk kemakmurannya. Konsekuensinya
adalah manusia harus menggunakan amanah harta yang telah
dianugerahkan pada jalan yang disyari‟atkan. Syariat
islamiyyah dengan segala peraturan dan tatanan tentang
konsumsi yang termaktub dalam al-Qur‟an dan as-Sunnah.
Keduanya merupakan sumber pijakan utama dalam akhlak
perilaku berkonsumsi.
Ketiga, tingkat pengetahuan dak ketakwaan akan
mempengaruhi perilaku konsumsi seseorang. seseorang yang
bertakwa tahu bagaimana menyikapi harta, pada saat
memiliki keluasan rezeki ia tahu bahwa pada hartanya
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terdapat bagian untuk orang lain melalui zakat, infaq dan
shodaqoh. Sebaliknya, ketika Allah menetapkan sedikit atau
kurang harta, tetap sabar, qona‟ah (merasa cukup) dan selalu
bersyukur.36
3. Etika Konsumsi Islam
Adapun etika konsumsi Islam harus memperhatikan beberapa hal,
diantaranya adalah:37
a. Jenis barang yang dikonsumsi adalah barang yang baik dan halal:
1) Zat, artinya secara materi barang tersebut telah disebutkan
dalam hukum islam
2) Halal, dimana asal hukum makanan adalah boleh kecuali yang
dilarang,seperti disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 168-169
dan QS. An-Nahl: 66-69

         
         
38

         

Artinya:
“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik
dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu
mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya
syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya
syaitan itu Hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan
mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”.
36

Ibid,. h. 200-201
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38
Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 25
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39

 

Artinya:
“Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benarbenar terdapat pelajaran bagi kamu. kami memberimu minum
dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu
yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi
orang-orang yang meminumnya. Dan dari buah korma dan
anggur, kamu buat minimuman yang memabukkan dan rezki
yang baik. Sesunggguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang
memikirkan. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah:
"Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu,
dan di tempat-tempat yang dibikin manusia". Kemudian
makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah
jalan Tuhanmu yang Telah dimudahkan (bagimu). dari perut
lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam
warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan
bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang
yang memikirkan.” (QS. An-Nahl: 66-69)

39
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3) Haram, dimana hanya beberapa jenis makanan yang dilarang
seperti disebutkan dalam QS. Al-Baqarah:173 dan QS. AlMaidah: 90

         
              
40

  

Artinya:
“Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu
bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika
disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa
dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka
tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.”

       
41

       

Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya
(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala,
mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan
syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu
mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah:90)
4) Proses, artinya dalam prosesnya telah memenuhi kaidah
syari‟ah, misalnya:

40
41
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a) Sebelum makan membaca basmalah, selesai membaca
hamdalah, menggunakan tangan kanan dan bersih.
b) Cara mendapatkannya dilarang, misalnya riba, hasil judi,
menipu, mengurangi timbangan, tidak menyebut nama
Allah ketika menyembelih dan lain sebagainya.
5) Kemanfaatan/kegunaan barang yang dikonsumsi, artinya lebih
memberikan manfaat dan jauh dari merugikan baik dirinya
sendiri maupun orang lain.
6) Kuantitas barang yang dikonsumsi tidak berlebihan dan tidak
terlalu sedikit atau bakhil, tetapi pertengahan seperti dijelaskan
dalam QS. Al-Furqon: 67 dan QS. Al-Isra: 29

        
42

  

Artinya:
“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan
(harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan
adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang
demikian.” (QS. Al-Furqon: 67)

         
   
Artinya:
“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu
pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya.
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Karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.” (QS. AlIsra: 29)

4. Batasan Konsumsi Islam
Secara hirarkisnya, kebutuhan manusia meliputi: keperluan,
kesenangan, kemewahan. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia,
Islam menyarankan agar manusia dapat bertindak ditengah-tengah dan
sederhana.43
Bukan hanya halal haram saja yang menjadi batasan konsumsi
dalam syari‟ah Islam. Termasuk aspek yang mesti diperhatihkan
adalah yang baik, yang bersih dan tidak menjijikan. Syari‟ah sendiri
menganjurkan untuk memilih kondisi yang bersih dan bermanfaat
dari semua komoditi yang diperbolehkan.44
Dalam Islam terdapat dua macam pembatasan dalam menggunakan
harta, Yaitu :
a. Batasan dalam segi Kualitas
Hal ini berkaitan dengan larangan membelanjakan harta untuk
mendapatkan

barang

yang

memabukan

dan

menimbulkan

kerusakan pada tubuh dan akal, seperti minuman keras dan
narkotika.
b. Batasan dalam segi kuantitas

43

Muhammad, Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam, cet. 1 (Yogyakarta: BPFE, 2004)
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44
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(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 15
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Manusia tidak boleh terjerumus dalam kondisi “besar pasak
daripada tiang”, yaitu pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran,
apalagi untuk hal-hal yang tidak mendesak.
Kemudian yang termasuk batasan konsumsi dalam syari‟ah
adalah pelarangan israf atau berlebih-lebihan. Perilaku israf
diharamkan sekalipun komoditi yang dibelanjakan adalah halal.
Sebab itu, dalam menghapus perilaku israf , Islam memerintahkan :
1) Memprioritaskan konsumsi yang lebih diperlukan dan lebih
bermanfaat.
2) Menjauhkan konsumsi

yang berlebih-lebihan untuk semua

jenis komoditi.45
5. Tujuan Konsumsi Islam
Beberapa hal yang melandasi perilaku seorang muslim dalam
berkonsumsi adalah berkaitan dengan tujuan konsumsi itu sendiri.
Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap
perekonomian, karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi.
Oleh sebab itu,

sebagian besar konsumsi akan diarahkan kepada

pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Manusia diperintahkan
untuk mengkonsumsi pada tingkat yang layak bagi dirinya, keluarga,
dan orang paling dekat disekitarnya.
Tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana
penolong untuk beribadah kepada Allah.46 Karena sesungguhnya

45

Muhammad Muflih, Op.Cit, h. 16
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mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina
dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi
itu bernilai ibadah. Konsumsi bagi seorang muslim hanya sekedar
perantara untuk menambah kekuatan dalam mentaati Allah.
Tujuan konsumsi Islam adalah mencari maslahah, karena
maslahah konsepnya lebih terukur dan dapat diperbandingkan
sehingga lebih mudah disususn prioritas dan tahapan dalam
pemenuhanya. Jadi seorang muslim berkonsumsi dalam rangka untuk
memenuhi kebutuhan sehingga memperoleh kemanfaatan yang
setinggi-tingginya bagi kehidupanya sekaligus sebagai cara untuk
mendapatkan falah yang maksimum.47 Oleh karena itu, semua barang
dan jasa yang memiliki maslahah akan dikatakan nejadi kebutuhan
manusia.48 Tujuan lain konsumsi yaitu untuk mencari kesuksesan dan
kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat dalam bingkai moral Islam.49
Sedangkan tujuan konsumsi ekonomi

konvensional adalah

utility (Kepuasan), seperti memiliki barang/jasa untuk memuaskan
keinginan manusia. Kepuasan ditentukan oleh subyektif. Tiap-tiap
orang memiliki atau mencapai

kepuasanya menurut ukuran atau

kriterianya sendiri. Jika sesuatu/barang tersebut dapat memenuhi

46
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kebutuhan, maka manusia akan melakukan usaha untuk mengkonsumsi
susuatu itu.50
B. Keputusan Konsumen
Keputusan sendiri yang artinya merupakan suatu tindakan dari dua
atau lebih pilihan alternatif atau dengan kata lain, individu yang
mengambil keputusan harus mempunyai suatu pilihan dari beberapa
alternatif yang ada. Ketika seseorang dihadapkan oleh dua pilihan yaitu
membeli (fashion busana muslim) atau tidak membeli maka orang tersebut
telah berasa dalam posisi membuat keputusan. 51 Sedangkan Kotler dan
Amstrong menyatakan bahwa keputusan pembelian adalah memberi
merek yang paling disukai dari berbagai pilihan alternatif yang ada. 52
Dapat dikatakan juga bahwa keputusan pembelian merupakan suatu
pendekatan penyelesaian masalah untuk membeli suatu produk guna
memenuhi keinginan ataupun memenuhi kebutuhannya. 53
Keputusan pembelian berkaitan erat dengan pemasaran karena
sasaran konsumen dan proses keputusan mereka menjadi bagian yang
sangat penting terutama untuk suatu bentuk bisnis. Dalam keputusan
pembelian, dapat terjadi beberapa pihak yang terlibat di dalamnya baik
sebagai pengambil peran, pencetus ide, pemberi pengaruh, pengambil

50
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keputusan, pembeli, dan pemakai.Tentu hal ini sangat berkaitan erat
dengan pemasaran dan bagaimana pemasar dapat mengambil suatu strategi
atau bagaimana pemasar dapat melihat keadaan yang sebenarnya. 54
Keinginan membeli akan muncul setelah konsumen merasa tertarik
dan ingin memakai suatu produk hingga pada akhirnya konsumen tersebut
menggunakannya dengan cara membeli.55 Suatu pembelian terhadap
produk baik barang atau jasa tidak langsung terjadi lebih dahulu kecuali
dengan mengetahui, mengenal, dan kemudian memiliki produk tersebut.
Artinya, keputusan pembelian adalah tahap tertinggi atau tahap akhir
dalam pemasaran dimana barang atau jasa sudah menjadi milik konsumen.
Fungsi pembelian sendiri merupakan sebuah fungsi yang tujuannya
untuk memilih barang yang dibeli untuk dijual atau untuk digunakan
dengan harga, pelayanan, dan ekuitas produk tertentu. Dalam pembelian
ini memerlukan suatu keahlian dalam menganalisa dan menentukan
persediaan barang.56
Bila ditinjau dari alternatif yang harus dicari maka dalam proses
pengambilan keputusan, konsumen harus melakukan pemecahan masalah
yang timbul dari kebutuhan dan keinginan baik konsumsi barang maupun
jasa.57
Sehingga keputusan pembelian berkaitan erat dengan perilaku
konsumen atau dapat dikatakan bahwa perilaku konsumen merupakan hal
54

Muhammad Rhendria Dinawan, Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan
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yang mendasari konsumen untuk membuat suatu keputusan pembelian.
Adapun hal-hal yang dasar tersebut merupakan suatu proses dan aktivitas
ketika konsumen berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian,
penggunaan, dan teraksi evaluasi produk baik produk jasa maupun barang
demi memenuhi kebutuhan dan keinginan.
1.

Karakteristik Keputusan Pembelian
Dalam keputusan pembelian, konsumen merupakan pihak
yang harus dilayani sehingga dapat menjadi pelanggan setia dari
produk yang ditawarkan baik produk barang maupunn produk jasa. 58
Dalam prosesnya membuat suatu keputusan pembelian akan terkait
dengan tindakan psikologis baik dari sebelum membeli, ketika
membeli, menggunakan produk yang telah dibeli, dan mengenai
evaluasi produk apakah produk tersebut akan digunakan kembali atau
tidak.59 Mengenai karakteristik yang mempengaruhi konsumen dalam
membuat kepurusan pembelian dapat disebabkan oleh beberapa faktor
seperti faktor budaya, sosial, pribadi, dan faktor psikologis. Dalam hal
ini budaya dianggap mampu membuat seseorang melakukan sebuah
keputusan dalam membeli barang baik produk maupun jasa sedangkan
faktor sosial mengacu pada bagaimana status sosialnya. Untuk faktor
pribadi merupakan faktor yang menyangkut umur, daur hidup
pekerjaan, situasi, ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian orang
tersebut. Lalu untuk faktor psikologis termasuk dalam hal ini adalah
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59
Ekawati, Op. Cit, h.8
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motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan sikap. Semua faktor
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
a.

Faktor Budaya
Dalam faktor budaya merupakan hal yang sangat dasar
karena kebudayaan dianggap sebagai pembentukan yang paling
dasar karena budaya dianggap merupakan tempat dimana individu
mempelajari tingkah laku, nilai dasar, persepsi, dan keingian itu
terbentuk.60 Faktor budaya adalah faktor yang mencakup
kebangsaan, agama, ras, dan wilayah geografis.61

b.

Faktor Sosial
Perilaku konsumen dalam mengambil sebuah keputusan
pembelian dipengaruhi oleh banyak faktor sosial seperti
kelompok acuan, keluarga, serta status dan peran sosial
masyarakat. Kelompok acuan sendiri mempengaruhi pendirian
dan konsep pribadi individu karena biasanya seseorang berhasrat
damai dengan kelompok acuan tersebut.62 Keluarga sendiri
biasanya menjadi sumber orientasi dalam perilaku seperti anak
akan cenderung berperilaku sama dengan orang tua saat mereka
melihat perilaku orang tua mereka mendapatkan manfaat atau
keuntungan. Lalu, mengenai status dan peran dalam masyarakat
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Nembah F Hastimbul Ginting, Manajemen Pemasaran (Bandung: CV. Yrama Widya,
2011), h.34
61
Sunarto, Manajemen Pemasaran (Yogyakarta: BPFE-UST, 2003), h.122
62
Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Edisi 9 (Jakarta: Indeks Publishing, 2007), h.180
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merupakan faktor yang berhubungan dengan pengakuan umum
atas apa yang telah dijalankan oleh seseorang. 63
c.

Faktor Pribadi
Dalam pengambilan keputusan pembelian, konsumen akan
dipengaruhi oleh karakteristik pribadi yang didalamnya termasuk
usia, tahap siklus hidup, gaya hidup, pekerjaan, dan kepribadian.
Usia akan mempengaruhi seseorang dalam hal kebutuhan
makanan, pakaian, perlengkapan hidup, dan lain sebagainya.
Pekerjaan mampu menentukan tingkat konsumsi seseorang baik
dari alat transportasi, pekerjaan, serta perjalanan. Gaya hidup
yang merupakan sebuah pola hidup yang selalu berubah sehingga
kebutuhan akan konsumsi seseorang berubah ketika gaya
hidupnya berubah.64 Kepribadian seseorang seperti kepercayaan
diri, kehormatan, kemampuan bersosialisasi, dominasi, dan
kemampuan beradaptasi mampu menentukan tingkat konsumsi
seseorang.65

d.

Faktor Psikologis
Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari dalam
diri seseorang menyangkut motivasi dalam membeli produk,

63
64

Ibid
M. Taufik Amir, Dinamika Pemasaran (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005),

h.53
65

Sunarto, Op. Cit, h. 125-128
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persepsi atau pandangan terhadap suatu produk, pembelajaran,
dan keyakinan akan mengenai suatu produk barang atau jasa.66
e. Faktor Harga
Harga merupakan atribut produk baik barang maupun jasa
yang sering digunakan oleh sebagian besar konsumen untuk
mengevaluasi produk.67 Faktor ini merupakan salah satu faktor
yang dipertimbangkan konsumen dalam mengambil suatu
keputusan atas pembelian produk barang maupun jasa. Menurut
Wiliam J Stanton, harga merupakah sejumlah uang dengan
nominal tertentu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sebbuah
produk. Bagi konsumen yang tidak terlalu memahami hal teknis
dalam melakukan pembelian maka seringkali harga merupakan
satu-satunya faktor yang bisa mereka gunakan dalam membuat
keputusan pembelian.68
f.

Faktor Produk (Mutu, Kualitas, Jenis, Macam, dan Pilihan)
Dalam melakukan pembelian atau membuat suatu
keputusan pembelian, faktor produk yang menyangkut bagaimana
mutu dan kualitas produk tersebut, product lines, product items,
maupun mengenai options atau pilihan yang ada. Mutu dan
kualitas produk dari tingkat yang rendah, sedang, dan tinggi

66

Sunarto, Op. Cit. h. 132
Faradiba, Sri Rahayu, dan Tri Astuti, Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Lokasi
Terhadap Minat Beli Ulang (Jurnal Ekonomi Volume 2 Nomor 3, 2013), h. 55
68
Jackson R.S Weenas, Kualitas Produk Harga, Promosi, dan Kualitas Pelayanan
Terhadap keputusan Pembelian (Jurnal EMBA Volume 1 Nomor 4 Desember 2013), h.609
67
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merupakan alasan konsumen dalam melakukan pembelian.69
Sedangkan product lines yang merupakan sekumpulan produk
dalam produk mix yang erat hubungannya untuk memenuhi
kebutuhan yang sama atau digunakan bersama-sama atau dijual
pada suatu konsumen tertentu dan distribusinya melalui sebuah
saluran yang sama. Kemudian mengenai produk items yang
merupakan suatu jenis produk tertentu yang memiliki ciri-ciri
spesifik menurut harga, ukuran, dan penampilan yang biasanya
berada dalam product lines dengan memiliki nama tersendiri
dalam daftar barang yang dihasilkan maupun dijual oleh suatu
perusahaan.70 Lalu mengenai options atau pilihan yang ada
merupakan faktor yang membuat konsumen melakukan keputusan
pembelian dengan keragaman produk dengan kelebihan dan
kekurangannya masing-masing.
2.

Peran Pembelian Konsumen
Dalam pemasaran, pemasar perlu untuk mengetahui apa saja
yang akan menjadi bahan pertimbangan orang atau dalam penelitian
ini adalah apa yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk
mengambil keputusan dan peranan apa yang dilakukan orang tersebut
dalam pengambilan keputusan dalam menggunakan produk. Beberapa
peran tersebut adalah:71
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Sofian Assuati, Manajemen Pemasaran: Dasar Konsep dan Strategi (Jakarta: Raja
Grafindo Persada), h.192
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Ibid., h.196
71
Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Edisi 9 (Jakarta: Indeks Publishing, 2007), h.202
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a. Individu sebagai pencetus atau yang pertamakali mengusulkan

untuk melakukan pembelian produk pariwisata. Individu seperti
ini dianggap individu utama dalam memberikan ide terhadap
perjalanan pariwisata.
b. Individu sebagai pemberi pengaruh kepada orang lain yang

pandangan dan sarannya mampu mempengaruhi keputusan dalam
mengunjungi atau memutuskan pembelian yang dalam hal ini
kujungan destinasi wisata
c. Individu yang mengambil keputusan atas keseluruhan proses

pembelian dari awal hingga akhir tanpa pengaruh orang lain yang
menunjukkan bahwa ia merupakan individu yang mandiri dalam
melakukan perjalanan wisatanya.
d. Pembeli yang merupakan individu yang melakukan pembelian

sesungguhnya
e. Individu

sebagai

pemakai

yaitu

seseorang

yang

telah

mengkonsumsi atau menggunakan produk pariwisata.

3.

Struktur Keputusan Pembelian
Penjual

perlu

menyusun

mengenai

struktur

keputusan

pembelian secara menyeluruh untuk membantu konsumen mengambil
keputusan atas produk pariwisata. Setiap keputusan pembelian
memiliki suatu struktur sebanyak tujuh buah yaitu:
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a.

Keputusan Tentang Jenis Produk
Konsumen dapat mengambuil suatu keputusan untuk
membeli sebuah produk yang dalam hal ini adalah produk
pariwisata (halal tourism). Keputusan jenis produk harus
dipusatkan oleh perusahaan kepada orang-orang yang berminat
membeli suatu produk serta memberikan alternatif lain yang
mereka pertimbangkan.

b.

Keputusan Tentang Bentuk Produk
Keputusan mengenai bentuk produk adalah hal-hal yang
menyangkut ukuran, corak, mutu dan sebagainya atau lebih
kepada kesukaan konsumen dalam daya tarik suatu produk
kepada konsumen.

c.

Keputusan Tentang Merek
Dalam mengambil keputusan pembelian, keputusan tentang
merek menjadi salah satu alasan konsumen dalam membeli
terlebih setiap merek produk memiliki perbedaan tersendiri
sehingga perusahaan perlu mengetahui bagaimana konsumen
memilih sebuah merek.

d.

Keputusan Tentang Jumlah Produk
Konsumen dapat mengambil suatu keputusan tentang
banyaknya produk yang akan dibeli pada suatu saat seperti
melakukan perjalanan wisata pada beberapa produk pariwisata
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sehingga penjual produk harus mempersiapkan produk sesuai
dengan keinginan yang berbeda dari para pembeli.
e.

Keputusan Tentang Waktu Pembelian
Dalam keputusan konsumen menentukan waktu pembelian
adalah hal yang menyangkut keuangan konsumen, waktu luang
atau waktu libur konsumen, dan fungsi barang atau jasa pada
waktu tertentu.

f.

Keputusan Tentang Cara Pembayaran
Pengambilan keputusan pembelian suatu produk
pariwisata dipengaruhi oleh metode atau cara pembayaran
produk seperti penggunaaan uang tunai baik dengan mata uang
sendiri atau mata uang asing, penggunaan kartu debit dan kartu
kredit, penggunaan metode pembayaran menggunakan financial
technologi, dan pembayaran dengan uang muka sebelum
membeli produk pariwisata ataupun sistem booking.

4.

Tahap Proses Pengambilan Keputusan
Konsumen yang akan mengambil keputusan pemebalian
melalui

beberapa

tahapan

dimulai

dari

problem

recognition

(pengenalan masalah), information search (pencarian informasi),
evaluation of alternatives (evaluasi alternatif), dan postpurchase
behavior (perilaku purna pembelian sebagaimana dijelaskan pada
tabel di bawah ini :
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Gambar 2.1
Proses Keputusan Pembelian
Pengenalan
Masalah

Evaluasi

Pencarian

Alternatif

Informasi

Keputusan
Pembelian

Perilaku Purna
Pembelian
Melihat

Gambar

diatas

menggambarkan

bagaimana

konsumen menyadari akan kebutuhan akan suatu produk baik
produk barang maupun produk jasa. Kemudian, konsumen akan
mulai mengumpulkan informasi tentang merek yang bersaing dan
keistimewaan produk lalu adanya evaluasi alternatif yang
berorientasi secara kognitif sehingga akan melakukan keputusan
pembelian. Terakhir tentang perilaku setelah pembelian apakah
konsumen

mendapatkan

tingkat

kepuasan

tertentu

dan

ketidakpuasan tertentu dari suatu produk yang dalam penelitian ini
adalah produk pariwisata (halal tourism). Sebagaimana dijelaskan
sebagai berikut:72
a. Tahap Pengenalan Masalah
Proses ini dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah
atau suatu kebutuhan dipicu oleh rangsangan internal atau
rangsangan eksternal. Dengan adanya rangsangan internal, maka

72

Philip Kotler, Op. Cit, h. 205
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salah satu kebutuhan maksimun dan menjadi suatu dorongan
atau kebutuhan bisa timbul dari rangsangan eksternal.73
b. Tahap Pencarian Informasi
Konsumen seringkali mencari jumlah informasi yang
terbatas. Keadaan pencarian informasi yang lebih rendah disebut
perhatian tajam dan pada tahap ini seseorang akan menjadi lebih
reseptif terhadap informasi produk. Kemudian, pada tahap
berikutnya, seseorang akan memasuki pencarian informasi aktif
berupa bahan bacaan, menghubungi teman, melakukan kegiatan
online, dan dapat mengunjungi toko untuk mempelajari produk
tersebut. Sumber informasi sendiri bisa berasal dari pribadi
(keluarga, teman, tetangga), komersial (situs website, iklan,
kemasarn, tampilan), publik (media massa), dan eksperimental
(penanganan, pemeriksaan, penggunaan produk).
c. Tahap Evaluasi Alternatif
Beberapa konsep yang akan membantu dalam memahami
suatu proses evaluasi.

Pertama, konsumen dapat berusaha

memuaskan sebuah kebutuhan. Kedua, konsumen dapat mencari
manfaat tertentu dari solusi produk.Ketiga, konsumen melihat
pada masing-masing produk sebagai suatu kelompok atribut
dengan beragam kemampuan untuk menghantarkan manfaat
yang diperlukan.

73

Philip Kotler, Loc. Cit.
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d. Tahap Keputusan Pembelian
Dalam melaksananan tujuan dari pembelian suatu produk
yang dalam hal ini adalah produk pariwisata halal, konsumen
dapat membentuk lima sub keputusan yaitu merek, penyalur,
kuantitas, waktu, dan metode pembayaran.
e. Perilaku Pasca Pembelian
Setelah

konsumen

melakukan

pembelian,

konsumen

mungkin dapat mengalami konflik karena melihat fitur tertentu
atau mendengar hal menyenangkan tentang merek lain serta
waspada terhadap informasi yang mendukung keputusannya.
Karena itu, keputusan pembelian tidak hanya berakhir ketika
konsumen mengkonsumsi produk

halal namun bagaimana

kepuasan konsumen setelah menggunakan produk tersebut,
tindakan yang dilakukan setelah menggunakan produk, dan
apakah akan melakukan pembelian kembali pada produk yang
sama.
C. Ekonomi Islam
1.

Pengertian Ekonomi Islam
Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang
menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi
konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai
Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya.
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Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu
ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk
memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas
dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung
kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan
tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang
terperangkap dalam keputusan yang apriori (apriory judgement) benar
atau salah tetap harus diterima.74
Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan
sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup islam.
Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu
ekonomi. Ilmu ekonomi islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak
bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek
normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi
serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.
a. Muhammad Abdul Manan
Islamic economics is a sosial science which studies the economics
problems of a people imbued with the values of Islam.75 Jadi,
menurut Abdul Manan ilmu ekonomi islam adalah ilmu
pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi
masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

74

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14.
75
Muhammad Abdul Manan, Islamic Economics, Theory and Practice, (India: Idarah
Adabiyah, 1980), h. 3.
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b. M. Umer Chapra
Islami economics was defined as that branch which helps realize
human well-being through and allocation and distribution of scarce
resources that is inconfinnity with Islamic teaching without unduly
curbing Individual fredom or creating continued macroeconomic
and ecological imbalances. Jadi, menurut Chapra ekonomi Islam
adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi
kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya
yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada
pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan individu atau
tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa
ketidakseimbangan lingkungan.76
c. Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam,
singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang
Islam representatif dalam masyarakat muslim moderen.77
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa
ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang
berupaya

untuk

memandang,

menganalisis,

dan

akhirnya

menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan caracara yang Islami. Menurut Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam
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2006), h. 16
77
Syed Nawab Haider Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, terj. M. Saiful Anam dan
Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 28
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tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia
dengan bakat religius manusia itu sendiri.78
Ilmu Ekonomi Syari‟ah adalah ilmu yang mempelajari
aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik
dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan Syari‟at
Islam yang bersumber Al-Qur‟an dan As-Sunnah serta Ijma‟ para
ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan
akhirat.79
2. Dasar Hukum Ekonomi Islam
Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa
dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan.
Demikian pula dengan penerapan syariah di bidang ekonomi
bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya Islami.
Aktifitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk
perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang
melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara
individu yang mengandunng unsur pemenuhan hak dan kewajiban
dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk
dibuat secara tertulis yanng disebut akad. ekonomi dalam Islam.
Ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan
penentuan konsep ekonomi dalam Islam.
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Muhammad Abdul Mannan, Teori Dan Praktik Ekonomi Islam, (Yogyakarta : PT. Dana
Bhakti Wakaf, 1997), h. 20-22.
79
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Agama, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), h. 29.
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Beberapa dasar hukum Islam tersebut diantaranya adalah
sebagai berikut :
a.

Al-Qur’an
Al-Qur‟an memberikan ketentuan-ketentuan hukum
muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah
umum; kecuali itu jumlahnya pun sedikit. Misalnya, dalam
Q.S. Al-Baqarah ayat 188 terdapat larangan makan harta
dengan cara yang tidak sah, antara lain melalui suap yaitu
sebagai berikut

        
        
80

Artiinya :
“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta
sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil
dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada
hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada
harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa,
Padahal kamu mengetahui”.
Dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 terdapat ketentuan bahwa
perdagangan atas dasar suka rela merupakan salah satu bentuk
Muamalat yang halal yaitu sebagai berikut :

80

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Teremahnya, (Jakarta : CV. Toha Putra, 1971),

h. 46
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81

     

Artinya :
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
b.

Hadist
Hadist memberikan ketentuan-ketentuan hukum
muamalat yang lebih terperinci dari pada Al-Qur‟an, hadis
Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, AdDaruquthni, dan lain – lain dari Sa‟id Al-khudri ra. Bahwa
Rasulullah SAW bersabda : yang artinya “Janganlah
merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang
lain”.82

3. Karakteristik Ekonomi Islam
Tidak banyak yang dikemukakan dalam alquran dan
banyak prinsip-prinsip yang mendasar saja, karena dasar-dasar yag
sangat tepat, alquran dan sunah banyak sekali membahas tentang
bagaimana

seharusnya

kaum

81

muslimin

berprilaku

sebagai

Ibid., h. 122.
82
Ibnu Majah , Sunan Ibnu Majah, Juz 2, CD. Maktabah Kutubil Mutun, Seri 4,
hlm. 743
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konsumen produsen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit system
ekonomi. Ekonomi syariah menekankan kepada 4 sifat, antara lain:
a. Kesatuan (unity)
b. Keseimbangan (equilibrium)
c. Kebebasan (free will)
d. Tanggung Jawab (responsibility)
Al-Qur‟an mendorong umat Islam untuk mengusai dan
memanfaatkan sektor-sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala
yang lebih luas dan komprehensif, seperti perdagangan, industri,
pertanian, keuangan jasa, dan sebagainya, yang ditujukan untuk
kemaslahatan dan kepentingan bersama.83
Sebagaimana firman Allah dalam ( Q.S Al-Hasyr : 7)

          
         
         
84

         

Artinya:
“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada
RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota
Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak
yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam
perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orangorang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul
kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu,
83

Didin Hafidhuddin, Islam Aplikatif, (Jakarta : Gema Insani, Jakarta, 2003), h.

84

Depatemen Agama RI, Op. Cit., h. 916.
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Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah
Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”

kepada

Allah.

        
          
            
          
85

      

Artinya:
“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan
syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang
demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),
Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang
yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus
berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya
(terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba),
Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal
di dalamnya. (QS. Al-Baqarah : 275)
Dalam melakukan kegiatan ekonomi, Al-Qur‟an melarang
Umat Islam mempergunakan cara-cara yang batil seperti dengan
melakukan kegiatan riba, melakukan penipuan, mempermainkan
takaran, dan timbangan, berjudi, melakukan praktik suap-menyuap,
dan cara-cara batil lainnya.
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4. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam
a. Tauhid (Keesaan Tuhan)
Tauhid merupakan ajaran Islam suatu yang sangat
fundamental dan bahkan misi utama rasul Allah kepada umat
manusia adalah dalam rangka penyampaian (Tabliq) ajaran tauhid,
yaitu menghimbau manusia untuk mengakui kedaulatan Tuhan
serta berserah diri kepadanya, sekaligus sebagai tujuan utama
kenabian.86
Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Allah pemilik
alam semesta beserta isinya oleh karena itu, Allah adalah pemilik
hakiki. Manusia diberi amanah memiliki untuk sementara waktu.
Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “Tidak sesuatupun
yang layak disembah kecuali Allah, dan “Tidak ada pemilik langit,
bumi dan isinya, selain dari pada Allah adalah pencipta alam
semesta dan isinya sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik
manusia dan sumber daya yang ada. Karena itu Allah adalah
pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki
“sementara waktu” sebagai ujian bagi mereka.
b. Asl (keadilan)
Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam
mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi
tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-quran atau Sunnah Rasul
86
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tapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam, dimana
alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan
keadilan. Adil dalam ekonomi bisa di terapkan dalam penentuan
harga, kualitas produk, perlakuan terhadap para pekerja dan
dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang
dikeluarkan.87
c. Nubuwwah (Kenabian)
Karena Rahman, Rahim dan kebijakan Allah, Manusia
tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan.
Karena itu diutuskan para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan
petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang
Allah mengutus para nabi dan rasul untuk memberikan bimbingan
dan petunjuk dari Allah tentang bagaimana hidup yang baik dan
benar di dunia dan mengajarkan jalan untuk menjadi modal terbaik
yang diteladani manusia agar mendapatkan keselamatan dunia dan
akhirat. Untuk umat muslim, Allah telah mengirimkan “Manusia
Model” yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sammpai
akhir zaman Nabi Muhammad Saw.88
Kegiatan ekonomi dan bisnis manusia harusmengaju pada
prinsip-prinsip yang telah diajarkan oelh nabi dan rasul. Sifat-sifat
rasul yang harus diteladani adalah :
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1) Shidiq (benar, jujur)
Sifat shidiq yang harus menjadi visi hidup setiap muslim
karena hidup kita berasal dari yang Maha Benar, maka
kehidupan didunia pun harus dijalani dengan benar, supaya kita
dapat kembali pada pencipta kita, yang maha benar.
2) Amanah (tanggung jawab)
Amanah menjadi misi hidup setiap muslim karena seorang
muslim hanya dapat menjumpai. Sang Maha benar dalam
keadaan Ridho dan diridhai, yaitu manakala menepati amanah
yang telah dipikul kepadanya. Sifat ini akan membentuk
kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada
setiap individu muslim.
3) Fathonah (cerdas, bijaksana, intelektual)
Sifat fatonah dapat dipandangan setiapMuslim. Karena
untuk mencapainya sang maha Benar, seorang Muslim harus
mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan olehnya.
Potensi yang paling berharga dan termahal yang hanya
diberikan kepada manusia adalah akan (intelektualita).
4) Tabligh (komunikatif, terbuka, marketing)
Sifat tabligh merupakan teknik hidup Muslim karena setiap
Muslim mengemban tanggung jawab dakwa, yakni menyeru,
mengajak memberitahu. Sifat ini bila sudah mendarah daging
pada setiap Muslim apabila yang bergerak dalam ekonomi dan

55

bisnis, akan menjadikan setiap pelaku ekonomi dan bisnis
sebagai pemasar-pemasar yang tangguh dan lihai.
d. Khalifah (Kepemimpinan)
Manusia adalah khalifah Tuhan dimuka bumi yag harus
menjalankan aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan
pemberi “mandat” kekhalifah, Allah SWT.89
5. Tujuan Ekonomi Islam
Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk:
a. Memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia.
b. Nilai Islam bukan semata hanya untuk kehidupan muslim saja

tetapi seluruh makluk hidup dimuka bumi.
c. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan

manusia yang berlandaskan nilai-nlai Islam guna mencapai
pada tujuan agama (falah).
Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak
terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa.
Ekonomi Islam mampu mampu menangkap nilai fenomena
masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan
sumber teori Ekonomi Islam.
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D. Gaya Hidup (Life Style)
1. Definisi Life Style
Konsep gaya hidup dan kepribadian sering kali disamakan,
padahal sebenarnya keduanya berbeda. Gaya hidup lebih menunjukan
pada

bagaimana

individu

menjalankan

kehidupan,

bagaimana

membelanjakan uang dan bagaimana mamanfaatkan waktunya. 90
Menurut Assael, gaya hidup adalah “A mode of living that is
identified by how people spend their time (activities), what they
consider important in their environment (interest), and what they think
of themselvesand the world around them (opinions)”. Secara umum
dapat diartikan sebagai suatu gaya hidup yangdikenali dengan
bagaimana orang menghabiskan waktunya (aktivitas), apa yang penting
orang pertimbangkan pada lingkungan (minat), dan apa yang orang
pikirkan tentang diri sendiri dan dunia di sekitar (opini).91
Gaya hidup secara luas didefinisikan sebagai gaya hidup yang
diidentifikasikan oleh bagaimana orang menghabiskan waktu mereka
(aktivitas) apa yang mereka anggap penting dalam lingkungannya
(ketertarikan), dan apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka
sendiri dan juga dunia disekitarnya (pendapat). Gaya hidup suatu
masyarakat akan berbeda dengan masyarakat yang lainnya. Bahkan,
dari masa ke masa gaya hidup suatu individu atau kelompok
masyarakat tertentu akan bergerak dinamis. Namun demikian, gaya
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hidup tidak cepat berubah sehingga pada kurun waktu tertentu gaya
hidup relatif permanen.92
2. Definisi Gaya Hidup Menurut Perspektif Islam
Menurut Setiadi, gaya hidup menggambarkan kegiatan dan
ketertarikan opini, individu dan keyakinan. Gaya hidup berkaitan
dengan konsep diri dan dapat merupakan sumber informasi yang
komplek yang berbeda yang dipegang oleh seseorang tentang dirinya.
Gaya hidup merupakan pola hidup seseorang berkaitan dengan standar
hidup yang diperlukan seseorang bagi kehidupannya untuk memperoleh
dan mempertahankan sesuatu yang dia perjuangkan secara sah.93
Dalam perspektif ekonom, gaya hidup menunjukan pada
bagaimana seseorang mengalokasikan pendapatanya, dan memilih suatu
produk atau jasa serta berbagai pilihan lainya. Ketika memilih
alternativedalam satu kategori jenis produk yang ada. 94 Dalam
perspektif pemasaran, konsumen yang memiliki gaya hidup yang sama
akan cendrung mengelompok dengan sendirinya kedalam suatu
kelompok yang mereka minati untuk menghabiskan waktu senggang,
dan bagaimana membelanjakan uangnya. Terjadi perubahan gaya hidup
dari generasi ke generasi disebabkan oleh adanya perubahan sosial
dimasyarakat dan lingkungan ekonomi yang berubah. Fenomena
tersebut kemudian menjadi peluang bagi para pemasar untuk
92

Setiadi,”Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran”.(Jakarta:
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menciptakan produk-produk yang sesuai

dengan pasar yang akan

dituju.95
Di dalam Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 168 Allah Berfirman:

          
96

      

Artinya:
“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa
yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah
syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata
bagimu”
Setelah Dia menjelaskan bahwasannya tiada sembahan yang hak
kecuali Dia dan bahwasannya Dia sendiri yang menciptakan, Dia pun
menjelaskan bahwa Dia Maha pemberi rizki bagi seluruh makhluk-Nya.
Dalam hal pemberian nikmat, Dia menyebutkan bahwa Dia telah
membolehkan manusia untuk memakan segala yang ada di muka bumi,
yaitu makanan yang halal, baik, dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak
membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya. Dan Dia juga melarang
mereka untuk mengikuti langkah dan jalan syaitan, dalam tindakantindakannya

yang

menyesatkan

para

pengikutnya,

seperti

mengharamkan bahirah, saibah, washilah, dan lain-lainnya yang
ditanamkan syaitan kepada mereka pada masa Jahiliyyah.97
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Dari penjelasan tersebut dapat diambil suatu analisa bahwa,
Allah

SWT

mengkonsumsi

memerintahkan
makanan

kepada

yang

halal

hamba-hamba-Nya
lagi

baik

yang

untuk
tidak

membahayakan dan merusak bagi tubuh dan akal pikiran serta
kesehatannya. Dan juga Allah SWT melarang kepada hamba-hambaNya untuk mengukuti langkah dan jalan syaitan yang dapat
menjerumuskan manusia kepada kesesatan. Ayat di atas hanya
mengatur secara global tentang aturan dalam mengkonsumsi suatu
barang. Namun, perlu adanya aturan yang lebih spesifik lagi,
dikarenakan perkembangan industri halal semakin pesat.98
Dalam perspektif Ekonomi Islam gaya hidup haruslah
berlandaskan pada maslahah. Maksudnya adalah tujuan konsumsi
dalam ekonomi islam lebih mementingkan maslahah daripada utilitas.99
Artinya tujuan utama seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang
atau jasa bukan hanya untuk kepuasan dunia melainkan untuk
kesejahteraan di akhirat. Allah melarang umatnya dalam melakukan
kerugian, seperti tabdzir dan mubazir. Sebagaimana firman Allah SWT
dalam Surat Al-Furqaan ayat 67 :
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100

           

Artinya :
“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta),
mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah
(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”.
Dari ayat diatas dijelaskan seperti halnya aktifitas gaya hidup
dan aktifitas pembelian, Allah SWT melarang umatnya untuk berbuat
kerugian seperti berlebih-lebihan. Seseorang harus mengetahui antara
kebutuhan dan keinginan serta kebaikan dan keburukan.
Imam syatibi berpendapat, maslahah yaitu kemampuan atau
sifat dari barang atau jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan
dasar dari kehidupan manusia. Menurutnya terdapat lima elemen yang
menjadi dasarkehidupan manusia dimuka bumi yaitu, al-nafs (jiwa), almal (harta), al-din (keyakinan), al-aql (intelektual) dan al-nasl
(keluarga). Kesimpulanya, barang dan jasa yang dapat mendukung
tercapai dan terpeliharanya kelima unsur dasar kehidupan inilah yang
disebut dengan maslahah.101
Dalam konteks ini maslahah sangatlah tepat untuk diterapkan
bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Kebutuhan dalam Islam
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dikelompokan

menjadi

tiga

yaitu

:

Dlaruriyat,

hajiyat,

dan

tahsiniyat.102
a.

Draruriyat (Primer) adalah suatu kebutuhan yang wajib untuk
dipenuhi dengan segera, jika diabaikan makan akan menimbulkan
suatu bahaya yang beresiko pada rusaknya kehidupan seseorang.

b.

Hajiyat (Skunder) adalah suatu kebutuhan yang apabila
terpenuhinya maka akan menambah value kehidupan seseorang.

c.

Tahsiniyat (Tersier) adalah suatu kebutuhan yang dapat
memenuhi dan meningkatkan kepuasan dalam kehidupan
seseorang.
Menurut pandangan Islam, perilaku konsumsi mempunyai

tujuan yang berbeda dengan tujuan perilaku konsumsi ekonomi
konvensional yang hanya ingin memenuhi kebutuhan jasmaniah,
lahiriah. Dalam Islam, disamping memenuhi kebutuhan jasmaniah,
lahiriah, juga memenuhi kebutuhan rohaniah batiniah. Tujuan-tujuan
konsumsi dalam pandangan Islam sebagai berikut:
a. Tujuan Materil
Adapun tujuan materil dalam perilaku konsumsi dalam
pandangan ekonomi Islam dapat dipahami dari ayat berikut:

        
103
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Artinya:
“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di
Setiap (memasuki) mesjid. Makan dan minumlah, dan
janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (QS. A‟raaf :
31)
Islam mengharuskan pemeluknya menjaga penampilan dan
kebersihan.Apalagi pada setiap pertemuan. Inilah cara cara yang
ditetapkan ilmu kesehatan (hygiene). Adapun sikap tidak berlebihlebihan, ilmu pengetahuan modern telah menetapkan bahwa tubuh
tidak menyerap semua makanan yang masuk, tetapi hanya
mengambil ssecukupnya, kemudian berusaha membuang yang
tersisa lebih dari kebutuhan. Disamping itu, lambung dan alat-alat
pencernaan lainnya akan terporsis dan mengalami gangguan.
b. Tujuan Spiritual
Adapun tujuan spiritual dari perilaku konsumsi dalam
pandangan Islam antara lain sebagai berikut:
1) Pembentukan jiwa syukur akan karunia Allah.
Dalam pandangan seorang konsumen muslim (hamba Allah),
setiap perilaku konsumsi sesungguhnya merupakan realisasi
rasa syukur kepada Allah. Hal itu karena tiga faktor:
dikaruniakanNya kemampuan untuk mencari bahan konsumsi
seperti makanan, dikaruniakan-Nya bahan konsumsi yang
melimpah, dan energi yang didapat sesudah mengkonsumsi
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berbagai bahan makanan, semata-mata dipergunakan untuk
mempertebal rasa kesyukurannya kepada Allah
2) Pembentukan ahli ibadah yang bersyukur
Seorang konsumen muslim yang telah mengonsumsi berbagai
barang konsumsi sekaligus mampu merasakannya sebagai
nikmat karunia Allah, akan berkontribusi besar dalam
mengaksesnya untuk senantiasa menunaikan ibadah dengan
berlandaskan atas syukur akan nikmat karunia Allah, secara
otomatis akan membentuk pelakunya menjadi ahli ibadah
dengan tingkat kualitas ibadah yang paling tinggi nilainya di
mata Allah. Allah mengisyaratkan bahwa dalam melakukan
ibadah-ibadah kepadaNya, hendalnya didasarkan atas rasa
syukur akan nikmat karunia-Nya.
Konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan
keimanan dalam pandangan Islam. Peranan keimanan menjadi
tolak ukur penting, karena keimanan memberikan cara
pandang dunia dan mempengaruhi kepribadian manusia, yaitu
dalam bentuk perilaku, gaya hidup, selera, sikap-sikap
terhadap sesama manusia, sumber daya dan ekologi. Keimanan
sangat mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas konsumsi
baik dalam kepuasan material maupun spiritual. Inilah yang di
sebut untuk menyeimbangkan kehidupan duniawi dan ukhrawi.
Gaya hidup dalam fashion pun harus mengikuti syariat islam.
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Ketika fashion telah menjadi suatu konsumsi masyarakat maka
hal itu hanyalah berdasar pada kebutuhan semua atau pseudo
needs. Banyaknya masyarakat yang gemar mengenakan busana
muslim pada setiap aktivitasnya sehari-hari menjadikan busana
muslim sebagai fashion dan Life Style (gaya hidup). Busana
muslim adalah pakaian atau busana yang dipakai semua umat
Islam baik itu laki-laki (muslim) maupun perempuan
(muslimah) dalam aktifitas keseharian. Busana muslim
bertujuan untuk menutup aurat penggunanya yang tidak boleh
(haram) dilihat oleh orang lain yang bukan mahramnya. Islam
lebih banyak memperhatikan busana wanita dibandingkan
dengan busana pria.104
Penerapan prinsip ekonomi yang berlandasan pada
ketentuan syariat Islam akan memberikan manfaat dan
maslahah dunia akhirat sebab melakukan konsumsi yang
dihalalkan oleh syariat Islam. Dengan mengkonsumsi yang
halal berarti telah melakukan kepatuhan kepada Allah SWT
dan Rasul-Nya. Semakin banyak seseorang mengkonsumsi
atau menggunakan busana

yang halal lagi baik semakin

besarlah keberkahan yang akan diterimanya.
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3.

Psikografik dan Pengukuran Gaya Hidup Konsumen
Psikografik
pengelompokkan

adalah

ilmu

tentang

pengukuran

dan

gaya hidup konsumen.105 Menurut Sumarwan

psikografis adalah suatu instrumen untuk mengukur gaya hidup, yang
memberikan pengukuran kuantitatif dan biasa dipakai untuk
menganalisis data yang sangat besar.106 Psikografis analisis biasanya
dipakai untuk melihat segmen pasar. Analisis psikografis juga
diartikan sebagai suatu riset konsumen yang menggambarkan segmen
konsumen dalam hal kehidupan mereka, pekerjaan dan aktifitas
lainnya. Psikografis berarti menggambarkan (graph) psikologis
konsumen (psyco). Psikografis adalah pengukuran kuantitatif gaya
hidup, kepribadian dan demografik konsumen.
Untuk

mengetahui

gaya

hidup

konsumen

dapat

dipergunakan pengukuran psikografis yang berisi pertanyaanpertanyaan yang dirancang untuk menilai gaya hidup pasar sasaran,
karakteristik kepribadian dan karakteristik demografi. Gaya hidup
merupakan salah satu cara mengelompokkan konsumen secara
psikografis.

Pertanyaan-pertanyaan

yang

umumnya

dipakai

mengungkapkan aktivitas, minat dan opini konsumen. Sehingga sering
diistilahkan sebagai AIO statement. Pertanyaan aktivitas, menanyakan
apa yang dilakukan konsumen, apa yang dibeli konsumen dan
bagaimana

konsumen

menghabiskan

105
106

waktunya.

Sedangkan
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pertanyaan minat menanyakan preferensi dan prioritas konsumen. Dan
pertanyaan opini menanyakan pandangan dan perasaan konsumen
mengenai berbagai topik kejadian-kejadian yang berlangsung di
lingkungan sekitar, baik yang lokal maupun internasional, masalahmasalah ekonomi, sosial dan moral.

Segmentasi gaya hidup

mengukur aktivitas-aktivitas manusia dalam:
a.

Bagaimana mereka menghabiskan waktunya.

b.

Minat mereka, apa yang dianggap penting disekitarnya.

c.

Pandangannya terhadap diri sendiri maupun terhadap orang
lain.

d.

Karakter-karakter dasar seperti daur kehidupan, penghasilan,
pendidikan, dan tempat tinggal.107

Tabel 2.1
Tabel dimensi AIO oleh Plummer
Aktivitas
Minat
Opini
Bekerja
Keluarga
Diri mereka sendiri
Hobi
Rumah
Masalah sosial
Kegiatan sosial
Pekerjaan
Politik
Liburan
Komunitas Bisnis
Hiburan
Rekreasi
Ekonomi
Anggota club
Mode
Pendidikan
Komunitas
Makanan
Produk
Belanja
Media
Masa depan
Olah raga
Prestasi
Budaya
Sumber : Nugroho setiadi, Prilaku Konsumen (2003:148)
Gaya hidup bisa merupakan identitas kelompok. Walaupun
demikian, gaya hidup akan sangat relevan dengan usaha-usaha
107
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pemasar untuk menjual produknya. Pertama, kecenderungan yang luas
dari gaya hidup seperti perubahan peran pembelian dari pria ke
wanita, sehingga mengubah kebiasaan, selera dan perilaku pembelian.
Dengan perkataan lain perubahan gaya hidup suatu kelompok akan
mempunyai dampak yang luas pada berbagai aspek konsumen. 108
4. Indikator Gaya Hidup
Penentuan gaya hidup konsumen dapat digunakan pengukuran
menggunakan psikografis yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang
telah dirancang untuk menilai gaya hidup pasar sasaran, karakteristik
kepribadian dan demografi. Psikografis adalah suatu instrument yang
digunakan untuk mengukur gaya hidup dengan memberikan
pengukuran kuantitaif yang dapat dipakai untuk menganalisis data
yang sangat besar. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada
psikografis cendrung mengungkapkan aktivitas (A= Activity), Minat
(I = Interest), (O= Opinion). Pengukuran ini sering juga disebut AIO
(Activity, Interest, Opinion) sebagai berikut:
Menurut Mowen (2010), Life Style dapat diidentifikasikan
melalui pengukuran AIO sebagai berikut :
a.

Aktivitas adalah identifikasi atas apa yang konsumen lakukan,
apa yang mereka beli, dan bagaiman mereka menghabiskan waktu
mereka.
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Nugroho setiadi, Perilaku Konsumen , (Jakarta: kencana, 2003), h.148
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b. Minat adalah suatu bentuk fokus pada preferensi dan prioritas

konsumen. Minat merupakan faktor pribadi konsumen dalam
mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
c. Opini merupakan pendapat dari setiap konsumen yang berasal dari

pribadi mereka sendiri.109
5. Kategori Gaya Hidup
Gaya hidup menjadi dua yang dapat disajikan sebagai berikut :
a. Gaya hidup normatif merupakan gambaran harapan-harapan
kultural

yang

dibebankan

kepada

individu-individu

oleh

masyarakat dan merujuk pada sistem ekonomi dan konsumsi
sebuah masyarakat.
b. Gaya hidup pribadi merupakan keyakinan individu tentang
aktivitas konsumsi individu dalam masyarakat, kultur dan
subkultur mereka.110
6.

Klasifikasi Gaya Hidup
Mowen dan Minor mengklasifikasikan gaya hidup berdasarkan
tipologi values and lifestyle (VALS) dari Stanford Research
International yang disarikan sebagai berikut :
a. Actualizes yaitu orang yang memiliki pendapatan paling tinggi
dengan banyak sumber daya yang ada mereka sertakan dalam suatu
atau semua orientasi diri.
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Sulis Riptiono,“Pengaruh Life Style, Brand Image dan Product Quality terhadap
Repurchase Intention Minuman Saribuah Buavita dengan Purchasing Decisions sebagai Variabel
Intervening di Kecamatan Kebumen ”, Jurnal Fokus Bisnis, Vol. 12 No. 1, Juli 2013
110
Henry Simamora,”Manajemen Sumber Daya Manusia, cetakan kedua”,(Yogyakarta:
STIE, TKPN 2006), h.114-115
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b. Fulfilled yaitu orang profesional yang matang, bertanggung jawab,
dan berpendidikan tinggi. Mereka berpendapatan tinggi tetapi
termasuk konsumen yang praktis dan berorientasi pada nilai.
c. Believersyaitu konsumen konservatif, kehidupan mereka berpusat
pada keluarga, agama, masyarakat dan bangsa.
d. Achievers yaitu orang-orang yang sukses, berorientasi pada
pekerjaan,

konservatif dalam politik yang paling mendapatkan

kepuasan dari pekerjaan dan keluarga mereka. Mereka menghargai
otoritas dan status quo, serta menyukai produk dan jasa terkenal
yang memamerkan kesukaan mereka.
e. Strivers yaitu orang-orang dengan nilai-nilai yang serupa dengan
achievers tetapi sumber daya ekonomi, sosial dan psikologisnya
lebih sedikit.
f. Experiences yaitu konsumen yang berkeinginan besar untuk
menyukai hal-hal baru.
g. Makers yaitu orang yang suka mempengaruhi lingkungan mereka
dengan cara yang praktis.
h. Strugglers yaitu orang yang berpenghasilan rendah dan terlalu
sedikit sumber dayanya untuk dimasukkan ke dalam orientasi
konsumen yang manapun dengan segala keterbatasannya, mereka
cenderung menjadi konsumen yang loyal pada merek.
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7. Faktor
Gaya hidup seseorang dapat dilihat dari perilaku yang
dilakukan oleh individu seperti kegiatan-kegiatan, termasuk
didalamnya proses pengambilan keputusan pada penentuan
kegiatan-kegiatan

tersebut.

Lebih

lanjut

Amstrong

dalam

Nugraheni menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi
gaya hidup seseorang ada 2 faktor yaitu faktor yang berasal dari
dalam diri individu (internal) dan faktor yang berasal dari luar
(eksternal).111
Faktor internal yaitu sikap, pengalaman, dan pengamatan,
kepribadian, konsep diri, motif, dengan penjelasannya sebagai
berikut:
a.

Sikap
Sikap berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan pikir yang
dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu
objek

yang

di

organisasi

melalui

pengalaman

dan

mempengaruhi secara langsung pada perilaku. Keadaan jiwa
tersebut

sangat

dipengaruhi

oleh

tradisi,

kebiasaan,

kebudayaan dan lingkungan sosialnya.
b.

Pengalaman dan pengamatan.
Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan sosial
dalam tingkah laku, pengalaman dapat diperoleh dari semua

111

Amstrong dalam Nugraheni, Value dan Gaya Hidup, (Jakarta, Grafindo, 2016), h. 83
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tindakannya di masa lalu dan dapat dipelajari, melalui belajar
orang

akan

dapatmemperoleh

pengalaman.

Hasil

dari

pengalaman sosial akan dapat membentuk pandangan terhadap
suatu objek.112
c.

Kepribadian.
Kepribadian adalah konfigurasi karakteristik individu
dan cara berperilaku yang menentukan perbedaan perilaku dari
setiap individu.

d.

Motif.
Perilaku individu muncul karena adanya motif
kebutuhan untuk merasa aman dan kebutuhan terhadap
prestise merupakan beberapa contoh tentang motif. Jika motif
seseorang terhadap kebutuhan akan prestise itu besar maka
akan membentuk gaya hidup yang cenderung mengarah
kepada gaya hidup hedonis.

e.

Persepsi.
Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih,
mengatur,

dan

menginterpretasikan

informasi

untuk

membentuk suatu gambar yang berarti mengenai dunia.
Dari beberapa faktor internal yang diurai diatas dapat
disimpulkan bahwa sikap, pengalaman, kepribadian, motif, dan
presepsi adalah fator-faktor yang berpengaruh terhadap

112

Ibid.,
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pembentukan gaya hidup dimana faktor-faktor tersebut saling
mempengaruhi satu sama lain.113 Adapun faktor eksternal
dijelaskan oleh Nugraheni sebagai berikut :
1) Kelompok referensi.
Kelompok

referensi

adalah

kelompok

yang

memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung
terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok yang
memberikan pengaruh langsung adalah kelompok dimana
individu

tersebut

berinteraksi,

menjadi

sedangkan

anggotanya

kelompok

dan

yang

saling

memberi

pengaruh tidak langsung adalah kelompok dimana
individu tidak menjadi anggota didalam kelompok
tersebut. Pengaruh-pengaruh tersebut akan menghadapkan
individu pada perilaku dan gaya hidup tertentu.
2) Keluarga.
Keluarga memegang peranan terbesar dan terlama
dalam pembentukan sikap dan perilaku individu. Hal ini
karena pola asuh orang tua membentuk kebiasaan anak
yang secara tidak langsung mempengaruhi pola hidupnya.
3) Kelas sosial.
Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relatif
homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat,
113

Nur Cahaya, Prestise Kehidupan, (Bandung, Insan Pustaka, 2016), h. 65
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yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang, dan para
anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat, dan
tingkah laku yang sama. Ada dua unsur pokok dalam
sistem sosial pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu
kedudukan (status) dan peranan. Kedudukan sosial artinya
tempat seseorang dalam lingkungan pergaulan, prestise
hak-haknya serta kewajibannya. Kedudukan sosial ini
dapat dicapai oleh seseorang dengan usaha yang sengaja
maupun diperoleh karena kelahiran. Peranan merupakan
aspek yang dinamis dari kedudukan. Apabila individu
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan
kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.
4) Kebudayaan.
Kebudayaan

yang

meliputi

pengetahuan,

kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan
kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh individu sebagai
anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala
sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang
normatif, meliputi ciri-ciri pola pikir, merasakan dan
bertindak.
Dari beberapa faktor eksternal yang diuraikan, dapat
disimpulkan bahwa faktor kelompok referensi, keluarga,
kelas sosial dan kebudayaan tak kalah penting dalam

74

mempengaruhi gaya

hidup. Sebab, faktor eksternal

merupakan faktor yang membentukan gaya hidup seseorang
dan membawa pengaruh terhadap kebiasaan sehingga
membentuk gaya hidup seseorang.
E. Islamic Branding
1. Pengertian Merek
Ada beberapa definisi merek yang dikemukakan beberapa ahli.
Menurut American Marketing Association “Merek adalah nama,
istilah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari mereka, yang
dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari suatu
penjual atau kelompok penjual dan untuk membedakan mereka dari
pesaing”.114 Menurut Kotler dan ari luar individu yaitu lingkungan
sosial yang melengkapi individu tersebut. Mengacu pada teori ini,
dikatakan bahwa seseorang mempunyai minat untuk berperilaku
tertentu jika ia menganggap perilaku tersebut positif dan bila orangorang disekitarnya menghendaki ia untuk berperilaku seperti itu. Keller
merek merupakan nama, istilah atau tanda , design atau kombinasi
daripadanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi produk dan
jasa dari suatu penjual dengan lainya (pesaing), serta untuk
memberikan perbedaan dengan pesaing.115 Menurut

Kartajaya “

Merek adalah indikator value yang ditawarkan kepada pelanggan.
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Kotler dan Keller, Manajemen Pemasaran, Jilid 1 Edisi ke 13, (Jakarta Erlangga,

2009)
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Rifyal Dahlawy Chalil, dkk. Brand, Islamic Branding dan Rebranding,
(Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2020), h.9
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Merek merupakan aset yang menciptakan value bagi pelanggan dengan
memperkuat kepuasan dan loyyalitasnya. Merek menjadi “alat ukur”
bagi kualitas value yang ditawarkan.116
Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan
bahwa merek adalah identitas produk yang mampu membedakan
antara suatu produk dan produk lainya dari pesaing. Merek juga lebih
dari sekedar simbol. Merek dapat memiliki enam level pengertian yaitu
sebagai berikut :117
a. Merek sebagai atribut, artinya konsumen akan mudah mengingat
merek dengan atribut tertentu.
b. Merek menggambarkan manfaat, artinya merek sebagai pedoman
dalam memilih produk.
c. Merek sebagai nilai, artinya mampu menyatkan nilai dari produk
perusahaan
d. Merek sebagai budaya, artinya mampu mewakili budaya tertentu
e. Merek menggambarkan kepribadian, artinya merek dapat mewakili
kepribadian tertentu.
f. Merek menunjukan pemakai, artinya merek dapat menunjukan
jenis konsumen yang akan

mengkonsumsi/membeli produk

tersebut.

116
117

Hermwan Kartajaya, Brand, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2004), h. 13
Rifyal Dahlawy Chalil, dkk. Op. Cit., h. 10

76

Agar suatu merek dapat mencerminkan makna-makna yang
ingin disampaikan, maka merek yang baik setidaknya memiliki lima
kriteria yakni:118
a. Merek mudah diingat, artinya setiap elemen-elemen merek harus
mudah diucapkan, mudah dikenali dengan mudah
b. Merek harus memiliki makna, artinya setiap elemen-elemen merek
memiliki makna khusus baik berupa penjelasan, diskripsi, filosofi
tertentu dari sebuah produk.
c. Merek memiliki desain menarik dan lucu, artinya merek yang
memiliki keunikan dan mengandung unsur kelucuan, serta dapat
menyajikan visualisasi tertentu dan imajinasi-imajinasi.
d. Merek harus fleksibel (dapat disesuaikan), artinya hendaknya
merek harus mudah diterima diberbagai kalangan.
e. Merek legal atau dilindungi, artinya merek harus terdaftar pada
lembaga yang berwenang dan dinyatakan sah menurut hukum dan
undang-udang yang berlaku.
2.

Pengertian Islamic Branding
Menurut UU merek No. 20 tahun 2016, merek adalah tanda
yang dapat ditampilkan secara grafis berupa logo, nama, kata, huruf,
angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga)
dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur
tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi

118

Ibid., h. 14
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oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang
dan/atau jasa”. Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi yang
dikemukakan oleh American Marketing Association, yakni sebagai
berikut: Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol atau rancangan atau
kombinasi dari hal-hal tersebut. Tujuan pemberian merek adalah
untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang dihasilkan sehingga
berbeda dari produk atau

jasa yang dihasilkan oleh pesaing. 119

Disamping itu, istilah branding dapat disamakan dengan perlabelan
yang memiliki kekuatan untuk membantu penjualan. Istilah brand
muncul ketika persaingan produk semakin tajam yang menyebabkan
perlunya penguatan peran label untuk mengelompokkan produkproduk dan jasa sehingga berbeda dengan produk atau jasa lainnya. 120
Berdasarkan definisi di atas, secara teknis apabila seorang
pemasar membuat nama, logo, atau simbol baru untuk sebuah produk,
maka ia telah menciptakan sebuah merek. Jadi merek sebenarnya
merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan feature,
manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Merek terbaik akan
memberikan jaminan kualitas.121
Ogilvynoor menjelaskan bahwa Islamic Branding adalah
sebuah konsep yang relative baru. Praktek Branding Islam merupakan
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Freddy Rangkuti, The Power of Brands: Teknik Mengelola Brand Equity dan Strategi
Pengembangan Merek plus Analisis Kasus dengan SPSS, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2002), h. 1-2
120
Chairiawaty, Branding Identity: Sebuah Tinjauan Mengenai Etika Bisnis Islam, Jurnal
Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 2, dalam jurnalilkom.uinsby.ac.id: 2012, diakses 18 Maret 2020
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merek yang sesuai dengan prinsip syari‟ah yang banyak bermunculan
nilai-nilai

seperti

kejujuran,

hormat

pada

akuntabilitas

dan

pemahaman inti dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari branding
islam yang menerapkan empati dengan nilai-nilaisyariah untuk
menarik konsumen Muslim, mulai dari perilaku dan komunikasi
pemasaran yang dilakukan. Sebuah produk dapat menarik konsumen
jika mempunyai merk (Brand). Branding memiliki tempat untuk
konsumen. Branding bukanlah pertarungan untuk menentukan siapa
yang dapat membuat produk lebih baik, akan tetapi siapa yang dapat
menciptakan persepsi lebih baik. Islamic branding dapat dimaknai
sebagai penggunaan nama-nama yang berkaitan dengan islam atau
menunjukan identitas halal untuk sebuah produk.
Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perkembanganya merekmerek yang menggunakan istilah islam atau merek-merek yang
menerapkan prinsip-prinsip syariah mendapatkan banyak hambatan
dalam proses memasarkan produk-produk berlabelkan nama islam.
Salah satu kendala yang mendasar bagi pertumbuhan merek dunia
Muslim adalah bagaimana mereka mencapai keuntungan konsumen
untuk merek yang mereka tawarkan, karena tidak dapat dipungkiri
bahwa saat ini sudah banyak merek-merek barat yang telah memiliki
ekuitas merek yang kuat. 122

122

http//.www.ogilvynoor.com/indexislamic Branding diakses pada 29 agustus 2020
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Muslim sadar tentang pandangan tentang halal dan haram
memaksa mereka untuk mempertimbangkan merek islam sebagai
pilihan mereka. Pada tingkat yang paling eksklusif Islam secara tegas
menepatkan peraturan pada prinsip syariah (misalnya sektor pangan
dan keuangan). Ada juga merek yang dibuat oleh organisasi Islam
yang menggunakan Islamic Brand dalam hal yang lebih umum
(seperti penerbangan dan telekomunikasi), karena meningkatnya
kesadaran bahwa produk berbasis syariah tidak hanya menawarkan
alternatif yang lebih aman, tetapi juga merupakan etika investasi yang
adil, bersih dan transparan.
Indonesia sebagai Negara Muslim berpotensial bagi para
produsen. Para produsen sadar bahwa konsumen muslim merupakan
sasaran bagi pemasaran produk dan jasa mereka. Salah satu yang
mereka terapkan adalah Islamic Branding yaitu menggunakan identitas
Islam atau nama-nama Islam dalam produk dan jasa tersebut.123
a. Landasan Islamic Branding
Dalam firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah : 172

         
124

    

Artinya :
“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara
rezki
yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan
123

Muhammad Nasrullah, Islamic Branding, Religiusitas Dan Keputusan Konsumen
Terhadap Produk, Jurnal Hukum Islam, Vol.13 No.2, 2015, h. 80
124
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bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu
menyembah”

Dalam Al-Quran batas-batas halal dan haram sudah jelas
disebutkan Nabi Muhammad SAW telah memberikan pedoman
mengenai hal yang subhat (hal yang belum diketahui halal dan
haramnya karena keterbatasan pengetahuan mukhalaf).
b. Klaifikai Islamic Branding
Menurut

baker

pencitraan

Islamic

Branding

dapar

diklasifikasikan kedalam tiga bentuk, yaitu :125
1) Islamic Branding by Compliance
Merek Islam harus menunjukan dan memiliki daya tarik
yang kuat pada konsumen dengan cara patuh dann taat kepada
syariat Islam. Brand yang masuk dalam kategori ini adalah
produknya halal, diproduksi oleh Negara Islam, dan ditunjukan
untuk konsumen muslim.
2) Islamic Brand by Origin
Penggunaan merek tanpa harus menunjukan

kehalalan

produknya karena Negara asal produk tersebut sudah dikenal
sebagai Negara Islam.
3) Islamic Brand by Customer
Merek ini berasal dari Negara yang bukan muslim tetapi
produknya

125

dinikmati oleh konsumen muslim. Merek ini

Rifyal Dahlawi Chalil, dkk., Op. Cit, h.184-185
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biasanya menyertakan label halal pada produknya agar dapat
menarik konsumen.
3.

Syarat-Syarat Islamic Branding
Syarat kehalalan produk tersebut meliputi :
a) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasaldari babi.
Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti
bahan berasal dari organ tubuh manusia, darah dan kotorankotoran
b) Semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih dengan
syariat Islam
c) Semua

tempat

penyimpanan

tempat

penjualan

dan

transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi, jika pernah
digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainya
terlebih dahulu dibersihkan dengan

tata cara yang diatus

menurut syariat.
Sertifikasi halal merupakan jaminan keamanan bagi
seorang konsumen muslim untuk dapat memilih makanan atau
produk yang baik dan sesuai dengan aturan agama. Produk
makanan yang memiliki sertifikasi

halal adalah produk yang

didalam proses pengolahanya memenuhi standar dalam keamanan
dan kebersihan.126

126

Suddin Lada, dkk “Predicting....h, 66-76
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4.

Indikator Islamic Branding
Islamic Branding sangatlah penting dalam melakukan suatu
bisnis karena brand

inilah yang menjadi ciri khas dari

suatu

perusahaan dalam memasarkan produknya, brand menjadi salah satu
pemikat konsumen untuk membeli suatu produk. Pengukuran variabel
Islamic Branding mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Yunus
tahun 2014, yaitu:127
a.

Pentingnya merek, yaitu suatu identitas yang mengkomunikasikan
suatu janji dari manfaat yang diberikan suatu produk

b.

Keakraban merek, yaitu mencerminkan tingakt pengalaman
langsungdan tidak langsung konsumen dengan merek

c.

Kepercayaan konsumen, yaitu pengetahuan yang dimiliki
konsumen tentang suatu objek, atributnya dan manfaatnya.

d.

Label halal, yaitu pemberian tanda halal atau bukti yang tertulis
sebagai jaminan produk yang halal dengan tulisan.

5.

Etika dan Prinsip Bisnis Brand dalam Islam
Menurut Imaduddin, ada lima dasar prinsip dalam etika Islam yaitu:
a.

Unity (Kesatuan)
Kesatuan dalam hal ini adalah terefleksikannya dalam
konsep tauhid yaitu seluruh aspek kehidupan yang terpadu
dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial serta mementingkan
konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari

127

Noor Sara Nadia Muhammad Yunus, dkk. “Muslims....., h.145-154

83

konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama,
ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan.Atas dasar ini
pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu vertikal (manusia
dengan penciptanya) maupun horizontal (sesama manusia),
membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam
Islam.128
b.

Equilibrium (Keseimbangan)
Keseimbangan,

kebersamaan,

dan

kemoderatan

merupakan prinsip etis yang harus diterapkan dalam aktivitas
maupun entitas bisnis.129 Islam sangat mengajurkan untuk
berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau
berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun
keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang,
yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain
meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau
menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam
berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci
keberhasilan

bisnis

adalah

kepercayaan.

Al-Quran

memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan
mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai
melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan

128

Syed Nawab Naqvi, Ethict and Economics: An Islamic Syntesis, telah diterjemahkan
oleh Husin Anis: Etika dan Ilu Ekonomi Suatu Sintesis Islami, (Bandung: mizan, 1993), h. 50
129
Sri Nawatmi, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, Fokus Ekonomi Vol. 9 No. 1,
dalam 24402-ID-etika-bisnis-dalam-perspektif-islam.pdf, diakses tanggal 25 Februari 2018, h. 57
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timbangan.
c.

Free Will ( Kebebasan Berkehendak)
Kebebasan disini adalah bebas memilih atau bertindak
sesuai etika atau sebaliknya. Jadi, jika seseorang menjadi muslim
maka ia harus menyerahkan kehendaknya kepada Allah. 41
Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis
Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif.
Kepentingan individu

dibuka lebar. Tidak adanya batasan

pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif
berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.
Kecenderungan

manusia

untuk

terus

menerus

memenuhi

kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan
adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui
zakat, infak dan sedekah.
d.

Responsibility (Tanggung Jawab)
Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil
dilakukan

oleh

manusia

pertanggungjawaban
tuntunan

keadilan

dan
dan

karena

tidak

akuntabilitas.
kesatuan,

menuntut
Untuk

adanya

memenuhi

manusia

perlu

mempertaggungjawabkan tindakanya secara logis prinsip ini
berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan
mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan
bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya. Responsibility
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merupakan

bentuk

pertanggungjawaban

atas

setiap

tindakan.Prinsip pertanggungjawaban menurut Sayid Quthb
adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan
ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara orang dan
keluarga, antara individu dan masyarakat serta antara masyarakat
satu dengan masyarakat lainnya.
e.

Benevolence (Kebenaran)
Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna
kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur
yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran
dimaksudkan sebagia niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi
proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh
komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih
atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka
etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif
terhadapkemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang
melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.130

130

Muhammad Djakfar, Etika Bisnis: Menangkap Spririt Ajaran Langit dan Pesan Moral
Ajaran Bumi, (Jakarta: Penebar Plus: 2012), h.29
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F. Penelitian terdahulu
Beberapa penelitian terdahulu yang pernah melakukan penelitian dan
berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Liza Nora dan Nurul S. Minarti pada
2016,

dalam

Proceedings

The

International

Multidisciplinary

Conference, ISBN 978-602-17688-9-1, yang di publikasikan oleh
Departement of Management, Fuculty of Economic & Business
University of Muhammadiyah Jakarta, dengan judul” The Role of
Religiosity, Life Style, Attitude as Determinan Purchase Intention”,
yang bertujuan untuk menguji dan menjelaskan secara empiris
pengaruh dari religiusitas dalam menentukan pengaruh religiusitas
terhadap niat beli. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa Universitas
Muhammadiyah Jakarta Hidayatullah. Teknik purposive sampling
digunakan dengan criteria sampel yang dibutuhkan responden adalah
291 mahasiswi. Analisis dikalukan dengan structural wquation
modeling. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa religiusitas dapat
meningkatkan minat beli. Gaya hidup secara tidakk langsung terbukti
memiliki pengaruh terhadap niat beli dengan sikap sebagai mediasi.
Hasil yang berbeda menunjukan bahwa gaya hidup dan sikap tidak
begitu menentukan pengaruh religiusitas terhadap niat beli. Hasil
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lainya adalah sikap sebagai pengaruh determinan gaya hidup terhadap
niat beli.131
2. Penelitian yang dilakukan oleh Shahid Bahir dkk pada tahun2013,
dalam International Review of Managemen and Business Research
dengan judul “Impact of Cultural Values and Life Style on Impulse
Buying Behavior A Chase Study of Pakistan” tujuan utama penelitian
ini adalah untuk memprediksi pengaruh nilai budaya dan gaya hidup
terhadap perilau implusif pelanggan Pakistan. Metode empiris
digunakan untuk menganalisis data. Uji-T menunjukkan bahwa peran
gender adalah satu-satunya variabel nilai budaya dan gaya hidup
pelanggan Pakistan di mana terdapat perbedaan yang signifikan antara
pelanggan pria dan wanita saat melakukan perilaku pembelian
impulsif. Uji korelasi digunakan untuk menganalisis hubungan antara
variabel nilai budaya dan gaya hidup; Hasil penelitian menunjukkan
bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara semua variabel nilai
budaya dan gaya hidup. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa
perilaku pembelian impulsif diprediksi oleh keamanan, kepuasan
hidup, peran gender.132
3. Penelitian yang dilakukan oleh Yudha Trisananto pada tahun 2019,
dalam Indonesian Journal Of Islamic Economic Research dengan

131

Liza, Nora & S. Minarti, Nurul, The Role of Religiosity, Life Style, Attitude as
Determinan Purchase Intention, Proceedings The International Multidisciplinary Conference
ISBN 978-602-17688-9-1, 2016, h. 135
132
Shahid Bashir & Muhammad Zeeshan, Impact of Cultural Values and Life Style on
Impluse Buying Behavior A case Study of Pakistan, International Review of Mangement and
Businees Research ISSN: 2306-9007, Vol. 2 Issue 1, March 2013, h. 193
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judul “Islamic Branding, Religiosity and consumer decision on
products in IAIN Salatiga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana Islamic branding mempengaruhi keputusan konsumen dan
apakah religiusitas konsumen berhubungan dengan Islamic branding
dalam memilih produk. Hasil penelitian menunjukan bahwa Islamic
branding memiliki kekuatan 9,4 % dalam mempengaruhi keputusan
konsumen, sedangkan 90,6% dipengaruhi faktor lain. Selain itu
religiusitas sebagai variabel moderasi memperlemah kolerasi antara
variabel Islamic branding dengan keputusan pembelian.133
4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nasrullah dengan judul
“Islamic Branding, Religiusitas dan Keputusan Konsumen Terhadap
Produk”, yang bertujuan untuk mengetahui apakah Islamic branding
berpengaruh terhadap keputusan konsumen dan apakah leligiusitas
memperkuat Islamic branding dan konsumen dalam mengkonsumsi
produk. Populasi penelitian ini adalah civitas akademica (dosen,
Tenaga Kependidikan dan mahasiswa) dengan sampel 113 responden.
Hasil penelitian ini menunjukan variabel Islamic branding memiliki
konstribusi terhadap konsumen dalam menentukan sebuah produk.134
5. Sebuah penelitian tahun 2018 yang dilakukan oleh Mia Firi Khotijah
ali, Mohhamad Iqbal, Lusy Deasyana Rahma Devita dalam Jurnal
Administrasi Bisnis judul “Pengaruh Gaya Hidup Berbelanja Dan

133

Yudha Trishananto, Islamic Branding, Religiosity and Consumer Decision on Product,
Joournal of Islamic Economic Research, Vol 1 No. 2, 2019, h. 93
134
Muhammad Nasrullah, Islamic Branding, Religiusitas dan keputusan konsumen
terhadan produk, Jurnal Hukum Islam Vol. 13 No. 2, Desember 2015
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Keterlibatan

Fesyen

Terhadap

Perilaku

Pembelian

Implusi”.

Penelitian ini menunjukan bahwa gaya hidup dan keterlibatan fashion
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku implusi.135
6. Penelitian yang ditulis oleh Elok Fitriya pada tahun 2017 dengan judul
“Analisis Pengaruh Islamic Branding Terhadap Keputusan Konsumen
Untuk Membeli Produk” yang memberikan hasil penelitian bahwa
Islamic branding berpengaruh pada keputusan konsumen dalam
melakukan pembelian.136

G. Kerangka Pemikiran
Life Style dan Islamic Branding merupakan sebuah peluang bagi
Indonesia untuk meningkatkan konsumsi produk fashion muslim yang
sekarang semakin pesat. Adanya life style (X1) dan Islamic Branding
(X2) merupakan alasan bagi konsumen untuk membeli produk fashion
muslim di Bandar Lampung. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui apakah life style dan Islamic Branding berpengaruh terhadap
keputusan konsumen muslim dalam membeli produk fashion muslim.
Berdasarkan hal tersebut maka kerangka dalam penelitian ini dapat
dilihat pada gambar berikut :

135

Mia Fitri Khotijah dkk, Pengaruh Gaya Hidup Berbelanja Dan Keterlibatan Fesyen
Terhadap Perilaku Pembelian Implusi, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.64 No.1 November 2018
136
Elok Fitriya, Analisis Pengaruh Islamic Branding Terhadap Keputusan Konsumen
Membeli Produk
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Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran
P

1.
2.

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Pemasaran:
1.Produk
2.Promosi
3.Harga
4.Distribusi

Lingkungan Sosiokultural
1. Keluarga
2. Sumber-sumber Informal
3. Sumber-sumber nonkomersial
lain
4. Kelas Sosial
5. Budaya dan Sub budaya

Life Style
1. Aktivitas
2. Minta
3. Oini

Islamic Branding
1. Pentingnya Merek
2. Keakraban Merek
3. Kepercayaan Konsumen
4. Label Halal

Pengambilan Keputusan Konsumen
Pengenalan Kebutuhan

Bidang Psikologi
1.Motivasi
2.Persepsi
3.Pembelajaran
4.Kepribadian
5.Tingkah Laku

Pencarian Sebelum Pembelian
Evaluasi Alternatif yang ada

Pengalaman

Perilaku Setelah Keputusan Di ambil
Pembelian
1.Trial (Percobaan)
2.Pembelian Kembali
Evaluasi Setelah Pembelian
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Berdasarkan gambar 2.2 diatas memperlihatkan variabel-variabel
yang akan di teliti yaitu Life Style, Islamic Branding dan Keputusan
Konsumen membeli produk fashion busana muslim gamis di Kota Bandar
Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam.
Kerangka

pemikiran

merupakan

suatu

model

konseptual

bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah di identifikasi oleh
peneliti sebagai masalah reset. Pengembangan alur penelitian ini adalah
dimana untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh dari life style
dan Islamic Branding terhadap keputusan konsumen membeli produk
fashion busana muslim di Kota Bandar Lampung dalam persepktif
ekonomi Islam. Perkembangan fashion busana muslim di Kota bandar
Lampung mengalami perkembangan yakni di tandai dengan banyak outletoutlet baru yang mencoba memperkenalkan produk dan serangkaian
busana muslim.
Variabel Life Style didefinisikan sebagai cara hidup yang
didentifikasikan bagaimana orang menghabiskan waktu mereka seperti
sikap, pengalaman, kepribadian, konsep diri, motif dan persepsi.suatu gaya
hidup yang dikenali dan bagaimana orang menghabiskan waktunya
(aktivitas), apa yang penting orang pertimbangkan pada lingkungan
(minat), dan apa yang orang pikirkan tentang diri sendiri dan dunia di
sekitar (opini).137 Variabel ini juga menentukan psikografik gaya hidup
yaitu ilmu tentang pengukuran dan

137

pengelompokkan

Assael dalam Sujadi, Mode Of Living, (Jakarta, Granfindo, 2016), h. 34
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gaya hidup

konsumen138. Menurut Sumarwan psikografis adalah suatu instrumen
untuk mengukur gaya hidup, yang memberikan pengukuran kuantitatif dan
biasa dipakai untuk menganalisis data yang sangat besar. 139
Sedangkan variabel Islamic Branding merupakan sebuah merek
produk yang memiliki nilai positif pada kepercayaan konsumen dalam
membeli produk halal yang esensinya adalah “sebuah tanda yang dapat
ditampilkan secara grafis berupa logo, nama, kata, huruf, angka, susunan
warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara,
hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk
membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan
hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.
Adapun variabel keputusan pembelian produk maksudnya adalah
memberi merek yang paling disukai dari berbagai pilihan alternatif yang
ada.140 Dapat dikatakan juga bahwa keputusan pembelian merupakan suatu
pendekatan penyelesaian masalah untuk membeli suatu produk guna
memenuihi keinginan ataupun memenuhi kebutuhannya. 141

H. Hipotesis Penelitian
Hipotesis

merupakan

suatu

dugaan

sementara

yang

kebenarannya harus dibuktikan melalui penelitian ilmiah. Berdasarkan
pada berbagai hasil penelitian sebelumnya dan kerangka teori yang
138

Kotler,Risetasi Gaya Hidup, (Surabaya, GNW Press, 2002), h. 193
Ibid, h. 58
140
Philip Kotler & Gary Armstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran Edisi 12 (Jakarta:
Erlangga, 2008)
141
Muhammad Muflih, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadar, 2006), h.12
139
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telah dipaparkan maka untuk memudahkan memahami penelitian ini,
peneliti merupakan hipotesis alternatif dalam penelitian ini sebagai
berikut:
H1: h1 : Life Style berpengaruh positif dan signifikan terhadap
keputusan konsumen dalam membeli produk fashion busana
muslim gamis di Bandar Lampung
h0 : Life Style tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap
keputusan

konsumeen membeli produk fashion busana

muslim gamis di Bandar Lampung
H2 : h1 : Islamic Branding berpengaruh positif dan signifikan terhadap
keputusan konsumen dalam membeli produk busana muslim
gamis di Bandar Lampung
h0 : Islamic Branding tidak berpengaruh positif dan signifikan
terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk fashion
busana muslim gamis di Bandar Lampung
H3 : h1 : Life Style dan Islamic Branding berpengaruh positif dan
Signifikan bersama-sama terhadap keputusan konsumen
membeli produk fashion busana muslim di Bandar Lampung
dalam perspektif Ekonomi Islam
h0 : Life Style dan Islamic Branding tidak berpengaruh positif dan
Signifikan bersama-sama terhadap keputusan konsumen
membeli produk fashion busana muslim di Bandar Lampung
dalam perspektif Ekonomi Islam
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