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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan karna adanya perbedaan hasil dari 

penelitian terdahulu. Penelitian ini juga  bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh price discount dan Bonus Pack terhadap 

perilaku pembelian impulsif atau Impulse Buying pada Konsumen 

Surya Rumah Belanja Sukabumi Bandar Lampung. 

Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif atau hubungan dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini 

adalah seluruh Konsumen Surya Rumah Belanja Sukabumi Bandar 

Lampung. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purpose 

sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang. Teknik 

pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas 

dan reabilitasnya dan teknik analisis data yang digunakan adalah 

regresi berganda. dengan menggunakan program komputer IBM SPSS 

Statistik 20 dan Microsoft Excel 2007. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) terdapat pengaruh positif 

price discount terhadap Impulse Buying pada konsumen Rumah 

belanja surya sukabumi. Dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 

3,371, signifikansi 0,001<0,05 dan koefisien regresi mempunyai nilai 

positif sebesar 0,521; (2) terdapat pengaruh positif Bonus Pack 

terhadap Impulse Buying pada konsumen Dibuktikan dengan nilai t 

hitung sebesar 3,201, signifikansi 0,002<0,05 dan koefisien regresi 

mempunyai nilai positif sebesar 0,407; (3) terdapat pengaruh positif 

price discount dan Bonus Pack pada konsumen Rumah belanja surya 

sukabumi, dibuktikan dari nilai uji F sebesar 18,987 dan signifikansi 

0,000<0,05. 

 

Kata kunci : Price Discount, Bonus Pack dan Impulse Buying 
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ABSTRACT 

This research was conducted because of differences in results from 

previous studies. This study also aims to determine how much 

influence the price discount and bonus packs have on Impulse Buying 

behavior on Surya Consumers, Sukabumi Shopping House, Bandar 

Lampung. 

This research includes associative or relationship research using a 

quantitative approach. The population in this study were all Surya 

Consumers, Sukabumi Shopping House, Bandar Lampung. The 

sampling technique used the purpose sampling method with a total 

sample of 100 people. The data collection technique used a 

questionnaire that had been tested for validity and reliability and the 

data analysis technique used was multiple regression. using the 

computer program IBM SPSS Statistics 20 and Microsoft Excel 2007. 

The results of the study show that: (1) there is a positive effect of 

price discount on Impulse Buying on consumers of Surya Sukabumi 

Shopping House. It is evidenced by the t-count value of 3.371, a 

significance of 0.001 <0.05 and the regression coefficient has a 

positive value of 0.521; (2) there is a positive effect of bonus packs on 

Impulse Buying for Surya Sukabumi Shopping House, Bandar 

Lampung City.. It is evidenced by the t-count value of 3.201, the 

significance of 0.002 <0.05 and the regression coefficient having a 

positive value of 0.407; (3) there is a positive effect of price discount 

and Bonus Pack on consumers of Surya Sukabumi Shopping House, as 

evidenced by the F test value of 18.987 and a significance of 0.000 

<0.05. 

 

Keywords: Price Discount, Bonus Pack and Impulse Buying 
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MOTTO 

 

 

ًِ َمفًُُسا ْيطَبُن ىَِشثِّ َمبَن اىشَّ ََ يَبِطيِه ۖ  اَن اىشَّ َُ ِسيَه َمبوُُا إِْخ  إِنَّ اْىُمجَزِّ
 

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara 

syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” 

(Q.S.  Al-Isra 27) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai salah satu kerangka awal guna mendapatkan 

gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami isi dan 

maksud dari skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap 

penegasan mengenai arti dan makna dari beberapa istilah yang 

terkait dengan maksud dan tujuan dari skripsi ini. Sehingga 

dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi 

kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah 

yang akan digunakan, di samping itu langkah ini merupakan 

proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan 

dibahas. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah “Pengaruh 

Price Discountdan BonusPack terhadap Impulse Buying 

menurut Ekonomi IslamStudi Kasus Konsumen Rumah 

Belanja Surya Sukabumi Kota Bandar Lampung)” Adapun 

uraian arti dan makna dari beberapa istilah yang terdapat dalam 

judul ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu 

(orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, 

atau perbuatan seseorang.
1
 

2. Price Discount atau potongan harga merupakan salah satu 

bentuk dari promosi penjualan yang sering diterapkan oleh 

pemasar yang lebih ditujukan kepada konsumen akhir. 

Discount merupakan pengurangan harga yang biasanya 

dilakukan oleh perusahaan untuk menarik minat konsumen 

dan membuat konsumen merasa senang yang kemudian 

mereka akan memutuskan untuk membeli suatu.
2
 

                                                             
1 Hasan Alwi , dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia. ( Jakarta Departemen 

pendidikan Nasional Balai Pustaka ,2005), h.849 
2. Haironi, “Pengaruh Discount, Bonus Pack, Dan In- Store Display Terhadap 

Impulse Buying Produk Obat Nyamuk Hit Di Pamella Swalayan Yogyakarta.” 
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3. Bonuspackmerupakan strategi promosi penjualan berbasis 

kuantitas di mana pelanggan ditawarkan produk dengan 

kuantitas yang lebih dengan harga yang sama.
3
 

4. Impulse Buying adalah perilaku membeli konsumen dimana 

konsumen tersebut melakukan pembelian tanpa 

adanyaperencanaan, terjadi dengan tiba-tiba, dan keinginan 

yang kuat untuk membeli sesuatu dengan segera tanpa 

adanya suatu pertimbangan untuk akibat yang akan dihadapi. 

Sehingga konsumen tidak lagi berpikir rasional dalam 

perilaku.
4
 

5. Perspektif adalah pembahasan, analisis atau fokus.
5
 

6. Ekonomi Islam didefinisikan sebagai hal yang mempelajari 

cara melihat atau berfikir sesuatu tentang perilaku manusia 

dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk 

memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. 

Sementara, Islam mengatur kehidupan manusia baik 

kehidupan di dunia maupun akhirat. Dengan demikian 

ekonomi merupakan suatu bagian dari agama (Islam), karena 

bagian dari kehidupan manusia yang bersumber dari Al-

Quran dan al-Sunnah. Kedudukan sumber yang mutlak ini 

menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa 

dibandingkan dengan agama lain sehingga dalam membahas 

perspektif ekonomi Islam segalanya bermuara pada akidah 

Islam berdasarkan al-Qur’ān al-karīm dan al-Sunnah al-

nabawiyyah.
6
 

 

 

                                                             
3Moch Arkhan Nur Rofidi dkk., “Pengaruh Price Discount, Bonus Pack Dan 

Pelayanan Terhadap Peningkatan Impulse Buying Pada Toko Bangunan Ud Aryan 

Kec. Plemahan Kab. Kediri” 01, No. 03 (2017): 17. 
4“Analisis  pengaruh faktor Price discount ,Bonus pack dan Brand Image 

terhadap Konsumen dalam melakukan  Impulse Buying  pada Produk Oriflame di 

kota Lamongan,” no. 3 (2017): 11. 
5Peter Salim dan Yenny, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Edisi Pertama, 

Modern English Press, Jakarta, 1991, hlm. 1044  
6Misanam, Munrokhim, Ekonomi Islam. (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 

2008), H. 32.   
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B. Latar Belakang Masalah 

Pada perkembangan zaman saat ini bisnis ritel di Indonesia 

sudah semakin pesat. Hal ini ditandai dengan keberadaan pasar 

tradisional yang mulai tergeser oleh munculnya berbagai jenis 

pasar modern, hal ini dikarenakan pasar modern yang tampak 

lebih bersihdan juga dirasa lebih lengkap dibanding dengan pasar 

tradisional. Sehingga menyebabkan berbagai macam pusat 

perbelanjaan eceran bermunculan dengan berbagai macam bentuk 

dan ukuran.Beberapa contoh bentuk pusat perbelanjaan modern 

seperti minimarket, supermarket, department store, shopping 

center, mall dan hypermarket. Sekarang pusat perbelanjaan tidak 

hanya berfungsi sebagai tempat berbelanja tetapi sudah menjadi 

kebutuhan yang memang harus di kunjungi.
7
 Hal itu dikarenakan 

semakin banyak masyarakat maka semakin banyak pula 

kebutuhan konsumsi yang harus dipenuhi. Meningkatnya 

pendapatan masyarakat, meningkatnya kualitas pelayanan dan 

produk, dan perubahan sikap masyarakat ikut mempengaruhi pola 

konsumsi masyarakat itu sendiri. Perubahan kebutuhan hidup 

menjadi salah satu faktor utama yang mendorong masyarakat 

untuk berbelanja. Hal ini yang menyebabkan munculnya berbagai 

usaha bisnis yang bertujuan untuk memuaskan pelanggan. Bisnis 

ritel akan memunculkan banyak retailer yang menawarkan 

banyak pilihan sesuai dengan kebutuhan untuk memuaskan 

pelanggan, baik dari segi kualitas produk, layanan,maupun harga 

produk.
8
 

 

                                                             
7Haironi, “Pengaruh Discount, Bonus Pack, Dan In- Store Display Terhadap 

Impulse Buying Produk Obat Nyamuk Hit Di Pamella Swalayan Yogyakarta.” 
8Surya Ningsih, Maskuri Sutomo, Dan Ira Nuriya Santi, “Pengaruh Promosi 

Dan Lingkungan Toko Terhadap Pembelian Tidak Terencana (Impulse Buying) Pada 

Hypermart Di Kota Palu” 6 (2020): 9. 
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Gambar 1 

Pertumbuhan Dan Indeks Penjualan Ritel Indonesia 

Sumber: Lokadata.beritagar.id 

 

Perkembangan ritel di Indonesia Terbukti dari grafik diatas 

menjelaskan imIndeks Penjualan Rill (IPR) pada penjualan 

barang ritel per Juli 2020 diperkirakan 194 atau tumbuh -12,3 

persen dibandingkan tahun sebelumnya pada bulan yang sama. 

Survei tersebut membaik pada Juni 2020. Meskipun masih dalam 

fase kontraksi yakni 17,1 persen (yoy), namun membaik dari 

kontraksi 20,6% (yoy) pada Mei.
9
Penurunan sempat terjadi 

dikarenakan terjadi wabah virus corona yang meyebabkan 

batasan untuk keluar rumah yang menyebabkan daya beli 

konsumen sempat menurun, tetapi karna barang ritel adalah 

barang keperluan primer masyarakat,tidak berlangsung lama 

kondisi pertumbuhan barang ritel kembali membaik. Terbukti 

Indonesia merupakan negara berkembang yang menjadi target 

potensial dalam pemasaran produk barang ritel.
10

 

                                                             
9https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/pertumbuhan-dan-indeks-penjualan-

ritel-2019-2020-1598865559 (kamis, 17 juni 2021 pukul 21.20 WIB) 
10 Devi.Yulistia "Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Terkait 

dengan Akuntansi Sektor Publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung." PhD diss., Tesis) Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Lampung, 2013. 

 

https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/pertumbuhan-dan-indeks-penjualan-ritel-2019-2020-1598865559
https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/pertumbuhan-dan-indeks-penjualan-ritel-2019-2020-1598865559
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Salah satu perusahaan ritel di Indonesia adalah Rumah 

Belanja Surya yang terletak di Sukabumi Bandar Lampung, saya 

memilih Rumah Belanja Surya karena merupakan swalayan yang 

menerapkan prinsip-prinsip bisnis secara islami. Rumah Belanja 

surya selektif dalam mensupply barang dari supplier. Hal ini 

dilakukan agar hanya barang yang halal dan thoyyib saja yang 

dapat dipasarkan oleh Rumah Belanja surya. Barang-barang 

haram seperti minuman keras dan semacamnya selalu ditolak 

oleh Rumah Belanja surya untuk di pasarkan kedalam tokonya. 

Hal ini dikarenakan Rumah Belanja surya selalu menarapkan 

prinsip berjualan yang Islami sesuai dengan syariat 

Islam.PadaRumah Belanja Surya ini harus selalu mementingkan 

kemaslahatan bersama dan kode etik dalam berdagang, seperti 

tidak ada unsur merugikan salah satu pihak, mengutamakan 

kualitas produk terhadap minat beli konsumen menurut perspektif 

Ekonomi Islam bahwa produk-produk yang bermanfaat dan baik 

disini yaitu yang memiliki kualitas yang baik dari penilaian 

konsumen. Dengan kualitas produk yang baik, maka konsumen 

surya akan merasa semakin puas, ini terlihat dari nilai positif 

yang ditunjukkan pada kualitas produk. Semakin baik kualitas 

produk surya maka akan semakin positif dan semakin tinggi 

minat beli konsumen surya. Apalagi saat perkembangan 

perusahaan perusahan sangat bergantung pada laba yang 

diperoleh dari hasil operasionalnya yaitu biaya dalam 

menciptakan produk dan perkembangan produknya.
11

 

Saat kita memasuki Surya rumah belanja kita akan 

menemukan banyak tempat-tempat yang tersusun rapih mulai 

dari tempat kosmetik, perlengkapan baju bayi, boneka, alat rumah 

tangga, makanan, minuman hingga sayuran yang letaknya di 

pisah agar para konsumen dapat berbelanja dengan nyaman. 

Selain itu ada juga arena permainan anak yang jumlahnya 

terbatas, menggunakan koin berbayar. Di halaman Surya Rumah 

Belanja di lengkapi fasilitas parkir gratis dan karyawan khusus 

yang mengatur parkir agar terlihat nyaman dan aman untuk para 

konsumennya dan yang paling utama tersedia ATM beberapa 

                                                             
11Basu Swastha, Azas-Azas Marketing (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 167. 
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bank seperti BNI, BRI dan Mandiri yang dapat memudahkan para 

konsumennya untuk menarik uang. jalan hingga saat ini. 

Kemudian Surya Rumah Belanja merupakan tempat belanja yang 

berbeda dengan tempat-tempat lain, selain di kenal dengan 

lengkapnya kebutuhan pokok yang di jual. Surya Rumah Belanja 

juga di kenal oleh konsumennya dengan tempat yang memiliki 

pelayanan yang memakai pakaian sopan, para karyawan 

perempuan Surya Rumah Belanja diwajibkan untuk 

menggunakan jilbab dan pakaian yang bersih dan rapih sehingga 

para konsumen dapat dengan senang untuk membeli kebutuhan 

sehari-hari di Surya Rumah Belanja. 

Di karenakan pertumbuhan ritel di Indonesia yang sangat 

pesat ini menjadikan persaingan semakin ketat. Sehingga banyak 

strategi-strategi yang dilakukan oleh perusahaan penyedia barang 

ritel termasuk Rumah Belanja Surya. Strategi yang di pakai 

Rumah Belanja Surya diantaranya strategi price discount 

(potongan harga) dan bonuspack (paket bonus). Sebab, secara 

logis dengan adanya price discount konsumen berfikir akan 

memperoleh belanjaan yang lebih banyak dengan jumlah uang 

yang sedikit karena ini merupakan strategi promosi penjualan 

berbasis harga di mana pelanggan ditawarkan produk yang sama 

dengan harga yang berkurang Ketika konsumen membeli suatu 

produk,  sama halnya mereka menukar suatu nilai (potongan 

harga) untuk mendapatkan suatu nilai atau manfaat yang lebih 

tinggi dari produk yang dikonsumsinya. Jika konsumen 

menganggap harga berada di bawah nilai produk atau sesuai 

dengan manfaat, maka konsumen tersebut kemungkinan akan 

membelinya
12

, Sedangkan dengan adanya bonuspack konsumen 

akan merasa diuntungkan ketika membeli produk dengan harga 

yang normal tetapi bisa mendapatkan tambahan produk atau unit. 

Bonuspack merupakan strategi promosi penjualan berbasis 

kuantitas di mana pelanggan ditawarkan produk dengan kuantitas 

yang lebih dengan harga yang sama. Bonuspack  strategi 

perusahaan ritel untuk menawarkan konsumen sebuah muatan 

ekstra dari sebuah produk dengan harga normal. Upaya untuk 

                                                             
12Ibid, h. 480 
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menarik pembelian dengan menawarkan produk atau jasa gratis 

dengan harga yang sudah dikurangi untuk mendorong pembelian 

produk lain. Bonus dalam kemasan salah satu dari sekian banyak 

teknik yang digunakan dalam promosi penjualan. Bonus dalam 

kemasan adalah sebuah kemasan spesial yang menawarkan 

kepada konsumen sebuah ekstra produk tambahan dengan biaya 

tambahan
13

. Media yang digunakan Rumah Blanja Surya dalam 

mempromoseikan barangnya dengan melalui media cetak seperti 

membagikan selembaran kertas atau selembaran, melalui 

instagram yang berisikan informasi mengenai produk produk 

yang terdapat discount .Dengan menggunakan kedua strategi 

sales promotion tersebu, intensitas untuk mempengaruhi emosi 

konsumen dalam melakukan pembelian secara spontan atau 

impulse buying sangat memungkinkan terjadi.  

Semakin banyak strategi yang dikeluarkan oleh perusahaan 

maka semkain banyak pula konsumen yang membutuhkan hal 

tersebut untuk memuaskan emosionalnya. Perilaku memuaskan 

emosional inilah yang menjadi pergerseran perilaku pada 

konsumen yaitu perilaku yang berbelanja secara terencana 

menjadi tidak terencana (impulse buying).Prilaku ini merupakan 

suatu ciri khas prilaku boros, yang selalu melakukan pembelian 

tanpa perencanaan didasarkan pada keinginan bukan suatu 

kebutuhan. Kebutuhan dan keinginan merupakan suatu hal yang 

tidak dapat dipisahkan. Dalam perspektif Islam, kebutuhan harus 

ditentukan oleh maslahah atau manfaat dari konsumsi tersebut.
14

 

Dalam pandangan islam telah dijelaskan tentang larangan 

komsumtif yang berlebihan, karena dapat mengaruh pada sifat 

boros, terisrat dalam surat Al-Isro‟ ayat (27) 

 

 

 

 

                                                             
13Emma Afriani dan Rusdayanti Asma, “Jurnal Sains Manajemen dan,” Sains 

Manajemen dan Kewirausahaan 2, no. 1 (2018): 51–60. 
14Rahmah,N. Dan M. Idris, Impulse Buying Behaviour Dalam Perspektik 

Ekonomi Islam, Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah, 94 
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ِسيَه َمبوُُا ًِ َمفًُُسا إِنَّ اْىُمجَزِّ ْيطَبُن ىَِشثِّ َمبَن اىشَّ ََ يَبِطيِه ۖ  اَن اىشَّ َُ إِْخ  
 

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-

saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada 

Tuhannya.” 

Ayat diatas menjelaskan bahwa, Allah mencela perbuatan 

membelanjakan harta secara boros, dengan menyatakan, 

sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara 

setan, mereka berbuat boros dalam membelanjakan harta karena 

dorongan setan, oleh karena itu, perilaku boros termasuk sifat 

setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada nikmat dan 

anugerah tuhannya. 

Terdapat beberapa teori yang menyatakan pengaruh hubungan 

antara price discount dan Bonus pack  dengan impuls buying 

yang terjadi di swalayan salah satunya yaitu Belch &Belch dalam 

Prihastama mengatakanbahwa ”promosi price discount atau 

potonganharga memberikan beberapa keuntungandiantaranya: 

dapat memicu konsumen untukmembeli dalam jumlah yang 

banyak, mengantisipasi promosi pesaing, danmendukung 

perdagangan dalam jumlah yanglebih besar. Dan bonus pack 

menawarkan konsumen sebuah muatan ekstra dari sebuah produk 

dengan harga normal”. dan menurut Shoham & Brencic 

mengatakan bahwa “impulse buying berkaitan dengan perilaku 

untuk membeli berdasarkan emosi. Emosi ini berkaitan dengan 

pemecahan masalah pembelian yang terbatas atau spontan.” Jadi 

ketika ada  price discount dan bonuspack yang terjadi di 

swalayan maka akan timbul ketertarikan konsumen dalam 

berbelanja, karna menganggap bahwa membeli barang price 

discount dan bonuspack adalah suatu tindakan yang 

menguntungkan. 

Meskipun price discount dan Bonus pack  salah satu strategi 

dalam penetapan harga untuk menarik perhatian konsumen. 

Tetapi potongan harga secara langsung pulamemberikan dampak 

positif terhadap konsumen yang berpendapatan rendah. Yang 

tadinya mereka  tidak sanggup untuk membelinya atau 

menganggapnya terlalu mahal, tapi karena adanya potongan 
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harga sehingga minat mereka untuk membeli menjadi ada. 

Seperti itulah seharusnya dinamika harta benda berperandalam 

kehidupan. Orang yang mampu dalam hal harta memberi 

kesempatan untuk orang yang tidak mampu. Sebagaimana firman 

Allah SWT Q.S. Al-Hasyr ayat 7: 

 

ىِِزِ  ََ ِه  ُْ ُس ىِيشَّ ََ  ًِ
ِ فَيِيّه ِو اْىقُشه ٌْ ًٖ ِمْه اَ ىِ ُْ ّ َسُس ُ َعيه

َمبٓ اَفَۤبَء ّللّاه

ىَخً ۢ ثَيَْه  َْ َن ُد ُْ جِْيِوِۙ َمْي ََل يَُن اْثِه اىسَّ ََ ِنْيِه  اْىَمسه ََ  ّ مه اْىيَته ََ  ّ اْىقُْشثه

ۚا اَْلَْغىِيَبۤ  ُْ ٍُ ىُنْم َعْىًُ فَبْوتَ ٍه َمب وَ ََ يُ  َْ ُه فَُخُز ُْ ُس ىُنُم اىشَّ ته َمبٓ اه ََ ِء ِمْىُنْمْۗ 

َ َشِذْيُذ اْىِعقَبِة   َ ْۗاِنَّ ّللّاه
اتَّقُُا ّللّاه ََ  

 

Terjemahnya: 

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 orang-

orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul 

kepadamu, Maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, 

Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. 

 

Dari ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa price discount dan 

bonuspack sangat berpengaruh untuk memudahkan konsumen 

yang berpenghasilan rendah dapat membeli barang yang 

diinginkan. Jadi, bukan hanya konsumen yang termasuk golongan 

kaya saja yang menjangkau harga barang tersebut tetapi 

konsumen kalangan menengah juga bisa menjangkaunya. 

Tetapi strategi yang diterapkan di perusahaan ritel tidak selalu 

berjalan mulus,tetapi pasri ada masalah yang terjadi, Dilihat dari 

penelitian terdahulu pada Brian Vicky Prihastama. Impulse 

Buying Pada Pelanggan Minimarket (2010),mengenai price 

discount dan bonuspackmasih sering muncul anggapan dari 

pelanggan terhadap terhadap barang price discount dan 

bonuspack. Beberapa fenomena yang terjadi yaitu kekecewaan 
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terhadap promo price discount yang di berikan, konsumen 

beranggapan bahwa harga produk yang didiskon harganya di 

naikkan terlebih dahulu sebelum di diskon. Fenomena lainnya 

yaitu para konsumen beranggapan bahwa produk yang 

mempunyai kemasan extra atau bonuspack yang di promosikan 

adalah produk-produk yang mendekati expired atau kadaluarsa. 

Diluar dari anggapan masyarakat tadi tentu saja strategi yang 

dilakukan perusahaan ini  bertujuan agar mempengaruhi 

konsumen yang memicu timbulnya keinginan untuk melakukan 

pembelian yang tidak direncanakan sebelumnya atau impulse 

buying, dilakukan strategi pemasaran yang dapat meningkatkan 

kegiatan usaha dengan menciptakan ketertarikan konsumen 

terhadap produk, melalui kegiatan promosi di dalam toko dan 

meminimalisir adanya berbagai keluhan pelanggan.  

Terdapat beberapa perbedaaan hasil penelitian yang 

menyatakan adanya perbedaan hasil. Seperti yang terjadi pada 

penelitian Nurus Safa Atillah (2017) berdasarkan hasil penelitian 

tersebut dapat disimpulkan bahwaprice discount,bonus pack dan 

brand image berpengaruh positif terhadap konsumen 

dalammelakukan impulse buying pada produk oriflame di kota 

lamongan.Sama hal nya pada penelitian yang dilakukan oleh 

nasib (2007) Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel price 

discount dan bonus pack secara parsial dan simultan price 

discount dan bonus pack berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan impulse buying pada PT. Toyota Auto 2000 

Cabang Sisingamangraja Medan. Dan terdapat juga perbedaan 

penelitian pada Putra E.W., Kumanji,S.,dan Yulianto,E (2016) 

dalam penelitiannya menyatakan diskon secara signifikan 

terhadap minat dalam pembelian konsumen, namun diskon tidak 

berpengaruh signifikan terhadap tindakan keputusan pembelian 

,sedang minat beli memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian. sama halnya seperti penelitian yang 

dilakukan Della Ruslima Sari dan Ikhwal Faisaldalam 

penelitianya menyatakan variabel price discountBonus pack  dan 

in store distplay berpengaruh secara simultan terhadapan impulse 
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buying namun variabel pricediscount tidak berpengaruh secara 

parsial terhadap impulse buying. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan 

bahwa adanya perbedaan hasil penelitian sehingga membuat saya 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Price Discount dan Bonuspack Terhadap Impulse Buying 

Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Konsumen 

Surya Rumah Belanja Sukabumi Bandar Lampung)”. 

 

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah 

yang ada, maka penelitian ini difokuskan pada Impulse buying 

(belanja tidak terencana) yang terjadi pada pelanggan Konsumen 

Surya Rumah Belanja Sukabumi Bandar Lampung dengan faktor 

faktor yang mempengaruhinya . Faktor-faktor tersebut price 

discount dan bonuspack terhadap impulse buying untuk kategori 

produk barang kebutuhan sehari-hari pada Konsumen Surya 

Rumah Belanja Sukabumi Bandar Lampung, dengan masalah 

yang dibatasi oleh berbagaimacam kendala di dalamnya seperti 

Muncul pandangan masyarakat. bahwa harga barang dengan 

price discount telah dinaikan terlebih dahulu sebelumnya ini yang 

terkadang membuat pelanggan berfikir ulang kembali untuk 

membeli barang yang sudah di discount dan bonuspack, 

konsumen akan beranggaan bahwa tidak ada bedanya membeli 

barang dengan harga normal kemudian hal lain seperti anggapan 

masyarakat lainnya barang dengan price discount 

memilikikualitas yang jelek dan Jumlah stokbonuspack tidak 

sesuai dengan stok barang yang tersedia di Surya Rumah Belanja. 

Penelitian ini di fokuskan dalam menganalisis Pengaruh price 

discount dan bonuspack terhadap Impulse buying (belanja tidak 

terencana) yang terjadi pada pelangganKonsumen Surya Rumah 

Belanja Sukabumi menurut ekonomi Islam dengan faktor faktor 

yang mempengaruhinya  secara signifikan serta faktor-faktor lain 

yang potensial dalam mempengaruhi impulse buying.Disini akan 

menganalisis  seberapa pengaruh price discount dan bonuspack 

terhadap Impulse buying (belanja tidak terencana) yang terkesan 
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hanya disebabkan tergiur atau keinginan semata oleh konsumen 

maka dari itu saya akan membahan seberapa pengaruh price 

discount dan bonuspack terhadap Impulse buying terjadi pada 

pelangganKonsumen Surya Rumah Belanja Sukabumi yang 

terkenal swalayan yang menerapkan prinsip-prinsip bisnis secara 

islam. Karna pada hakikatnya islam mengajarkan, 

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara 

syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada 

Tuhannya.”Dalam ekonomi Islam, tujuan utama pembelian 

konsumen muslim adalah sebagai sarana penolong untuk 

beribadah kepada Allah, menjadikan konsusmsi bernilai ibadah 

dan mendapatkan pahala. Dalam perspektif ekonomi Islam, 

pemanfaatan barang dan jasa tidak terlepas dari motivasi ibadah. 

Motivasi ibadah tersebut didasari oleh kesadaran bahwa semua 

anugerah dan kenikmatan harus disalurkan dengan tepat, dan 

bertanggung jawab.
15

 

Penelitian ini di  Berdasarkan  pada hasil penelitian terdahulu 

yang menyatakan bahwa adanya perbedaan hasil penelitian 

sehingga membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian ini. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi 

permasalahan adalah : 

1. Apakah  Price discount  berpengaruh signifikan terhadap 

Impulse Buying pada PelangganKonsumen Surya Rumah 

Belanja Sukabumi Bandar Lampung? 

2. Apakah  Bonuspack  berpengaruh signifikan terhadap 

Impulse Buying padaPelangganKonsumen Surya Rumah 

Belanja Sukabumi Bandar Lampung? 

3. Apakah  Price discount dan Bonus pack secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap Impulse Buying pada 

pelangganKonsumen Surya Rumah Belanja Sukabumi 

Bandar Lampung? 

                                                             
15Arif Pujiyono, Teori Konsumsi Islami, dalam Journal Dinamika 

Pembangunan, Vol. 3 No. 2 /Desember 2006, h.198 
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4. BagaimanaImpulse Buying dalamperspektif ekonom 

Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan, 

penulis bermaksud untuk memperoleh data dan informasi yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga dapat dicapai 

tujuan dari penelitian sebagai berikut:  

1. Untuk menguji pengaruh tingkat Price Discount terhadap 

Impulse Buying pada pelangganKonsumen Surya Rumah 

Belanja Sukabumi Bandar Lampung. 

2. Untuk menguji pengaruh tingkat BonusPack terhadap 

terhadap Impulse Buying pada pelangganKonsumen 

Surya Rumah Belanja Sukabumi Bandar Lampung. 

3. Untuk menguji pengaruh tingkat Price Discount dan 

Bonuspack terhadap terhadap Impulse Buying pada 

pelangganKonsumen Surya Rumah Belanja Sukabumi 

Bandar Lampung. 

4. Untuk menjelaskan pandangan ekonomi Islam terkait 

Impulse Buying. 

 

F. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis  

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui Pengaruh 

Price Discount dan BonusPack terhadap Impulse Buying 

menurut Ekonomi Islam Studi Kasus Konsumen Rumah 

Belanja Surya Sukabumi Kota Bandar Lampung). 

2. Manfaat praktis  

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini 

yakni hasil penelitian ini dapat diaplikasikan oleh pelaku 

usaha dalam bisnis ritel terutama dalam meningkatkan 

Impulsse Buying pelanggan melalui strategi Price Discount 

dan Bonuspackdiliat dari ekonomis Islam.Kegunaan yang 

dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Bagi penulis 

Sebagai alat untuk mempraktekkan teori-teori yang telah 

diperoleh selama menempuh perkuliahan sehingga penulis 

dapat menambah pengetahuan secara praktis tentang 

masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan. 

b. Bagi praktisi bisnis ritel 

Hasil penelitian ini dapat diaplikasikan oleh pelaku usaha 

dalam bisnis ritel terutama dalam meningkatkan impulse 

buyingpelanggan melalui strategi price discountdan 

bonuspack. 

c. Bagi Akademik 

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan dapat 

memberikan kontribusi pada pengembangan studi 

mengenai pemasaran dan dapat digunakan sebagai acuan 

dalam penelitian selanjutnya mengenai tema yang  sama 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan dari hasil-hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu itu 

sendiri. Dari penelitian yang dilakukan terdapat beberapa 

penelitian yang berkaitan dengan beberapa faktor yang 

berhubungan dengan Impulse Buying yang merupakan salah satu 

hal yang akan menjadi objek dalam penelitian ini. Sehingga hasil 

dari penelitian tersebut akan menjadi salah satu bahan referensi 

serta acuan dalam penelitian ini. Berikut adalah penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang 

dilakukan: 

1. Brian Vicky Prihastama dengan judul “Impulse Buying pada 

PelangganMinimarket”(Studi pada Pelanggan Minimarket 

Indomaret Jl. Demangan Baru, Depok,Sleman, Yogyakarta). 

Hal yang dikaji dalam penelitain ini adalah, pertama tentang 

pengaruh Price Discount terhadap Impulse Buying, kedua 

bagaimana pengaruh Bonus Pack terhadap Impulse Buying, 

dan ketiga bagaimana pengaruhPrice Discount dan 

BonusPack terhadap Impulse Buying pada pelanggan 

minimarket Indomaret. Penelitian ini adalah penelitian 
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asosiatif atau hubungan dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Kesimpulan pada penelitian ini adalah terdapat 

pengaruh positif Price Discountdan Bonuspack terhadap 

impulse buying pada pelanggan minimarket Indomaret.
16

 

2. Dessi Cahya Fitriberjudul, “Pengaruh Price Discount dan 

BonusPack Terhadap Impulse Buying di Giant Ekstra”. Hal 

yang dikaji dalam penelitian ini adalah, pertama untuk 

mengetahui apakah Price Discount dan Bonuspack secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap Impulse Buying,kedua 

apakah Price Discountdan Bonus Packsecara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap Impulse Buying. Adapun 

hasil penelitian ini adalah secara parsial Price Discount 

berpengaruh signifikan terhadap Impulse Buying, dan Bonus 

Packberpengaruh signifikan terhadap Impulse Buying. Serta 

secara simultan Price Discountdan Bonus Packberpengaruh 

signifikan terhadap Impulse Buying. 

3. Widayana “Pengaruh Price Discount Terhadap Keputusan 

Impulse Buying Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada 

Pelanggan Alfamart di Kota Metro)” Hal yang dikaji dalam 

penelitian ini adalahpertama tentang pengaruh price 

discountterhadap impulse buying, kedua bagaimana pengaruh 

bonus pack terhadap impulse buying, dan ketiga bagaimana 

pengaruhprice discount terhadap impulse buying pada 

pelanggan minimarket Indomaret Adapun hasil penelitian ini 

adalah melalui hasil wawancara diatas menjukan seberapa 

antusiasnya konsumen Alfamart di Metro Timur dalam 

berbelanja barang yang berlabelkan discount. Dimana dalam 

satu bulan dapat melakukan belanja di Alfamart lebih dari 2 

kali dan lebih memilih berbelanja barang discount yang 

menjadi sasaran utamanya. Dengan kata lain bahwa discount 

berpengaruh pada impulse buying. 

 

                                                             
16Brian Vicky Prihastama. Impulse Buying Pada Pelanggan Minimarket (Studi 

pada Pelanggan Minimarket Indomaret Jl. Demangan Baru, Depok, Sleman, 

Yogyakarta) 2016 
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4. Septian Wahyudiberjudul “Pengaruh Price Discount Terhadap 

Impulse Buying” hal yang dikaji dalam penelitian ini adalah 

untuk Mengetahui dan menganalisis pengaruh price discount 

terhadap Impulse buying. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

lapangan kemudian Jenis dan Sumber Data yang digunkaan 

yaitu data primer dan data sekunder. Adapun hasil dari 

penelitian ini adalah pemberian price discount berpengaruh 

terhadap impulse buying. 

5. Renno Novia Ade Pratiwi Dan Muhammad Maskan Judul 

Jurnal Aplikasi Bisnis“Pengaruh Bonus Pack Dan Price 

Discount Terhadap Impulse Buying (Survey Pada Pelanggan 

Giant Hypermarket Mall Olympic Garden)” Hal Yang Dikaji 

Dalam Penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui Dan 

Menganalisis Pengaruh Price Discount Terhadap Impulse 

Buying.  Penelitian Ini Merupakan Penelitian Kuantitatif 

Dengan Populasi Yaitu Pelnggan Giant Hypermarket (MOG) 

Malang Selama Bulan Januari 2019 Yang Berjumlah 4.800 

Orang. Jumlah Sampel Ditentukan Sebanyak 100 Responden 

Melalui Rumus Slovin. Adapun Teknik Sampling Yang 

Digunakan Adalah Non-Probability Sampling.Data Primer 

Diperoleh Langsung Dengan Menggunakan Kuesioner Dan 

Selanjutnya Dianalisis Dengan Metode Regresi Linier 

Berganda.Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Bonus Pack 

(X1) Dan Price Discount (X2) Berpengaruh Secara Positif 

Dan Signifikan (P <Α 0,05) Terhadap Impulse Buying (Y). 

Semakin Sering Memberikan Bonus Pack Dan Price 

Discount,Maka Perilaku Impulse Buying Akan Semakin 

Tinggi. Besar Pengaruh Kedua Variabel Adalah Sebesar 

73,6%Temuan Ini Menegaskan Bahwa Bisnis Ritel Harus 

Memperhatikan Promosi Yang Dilakukan Agar Konsumen 

Tetap Setia Kepada Produk Yang Dimiliki Perusahaan.
17

 

                                                             
17Renno Novia Ade Pratiwi Dan Muhammad Maskan, Pengaruh Bonus Pack 

Dan Price Discount Terhadap Impulse Buying (Survey Pada Pelanggan Giant 

Hypermarket Mall Olympic Garden), Jurnal valuta vol. 5 No.1( 2019) diunduh pada 

hari minggu 14 januari 2021 
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6. Melina dan M Amin Kadafi, judul jurnal “Pengaruh price 

discount dan in-store display terhadap impulse buying”. Hal 

Yang Dikaji Dalam Penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui 

Dan Menganalisis Pengaruh price discount dan in-store 

display terhadap impulse buying.Penelitian ini untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh positif dan signifikan dari 

variable price discount dan In-store display terhadap variable 

impulse buying. Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis linier berganda. Dari hasil 

penelitian dan pembahasan data dapat disimpulkan bahwa 

price discount berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

impulse buying pada Matahari Department Store di 

Samarinda. In-store display berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap impulse buying pada Matahari Department Store di 

Samarinda. 

 

H. Sitematika Penulisan  

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

BAB I  Pendahuluan  

Merupakan uraian tentang penegasan judul, latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan 

dan sistematika penulisan skripsi.  

BAB II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis  

Menyajikan teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian ini yang meliputi landasan teori dan 

pengajuan hipotesis serta kerangka pemikiran.  

BAB III Metode Penelitian  

Merupakan uraian tentang metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian, penentuan populasi, 

sampel, dan teknik pengumpulan data, definisi 

operasional variabel serta teknik pengolahan dan 

analisis data. 
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BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Terdiri dari deskripsi objek penelitian serta 

pembahasan hasil penelitian dan analisis.  

BAB V Penutup  

Terdiri dari kesimpulan hasil penelitian serta 

rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait dalam 

penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Perilaku Konsumen 

1. Pengertian Perilaku Konsumen  

Menurut Griffin dalam Sopiah dan Sangadji, perilaku 

konsumen adalah semua kegiatan, tindakan, serta proses 

psikologi yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum 

membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk 

dan jasa setelah melakukan hal-hal diatas atau kegiatan 

mengevaluasi.  

Menurut Hasan, perilaku konsumen adalah studi proses yang 

terlibat ketika individu atau kelompok memilih, membeli, 

menggunakan, atau mengatur produk, jasa, idea atau 

pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen.  

Menurut Kotler dan Keller, Perilaku konsumen adalah studi 

tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, 

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

pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

mereka.  

Menurut Sunyoto, Perilaku konsumen (consumer behavior) 

dapat didefinisikan kegiatan-kegiatan individu yang secara 

langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan 

barang-barang atau jasa termasuk didalamnya proses 

pengambilan keputusan pada persiapan dalam penentuan 

kegiatan-kegiatan tersebut. Perilaku konsumen memiliki 

kepentingan khusus bagi orang yang dengan berbagai alasan 

berhasrat untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku 

tersebut,termasuk orang yang kepentingan utamanya adalah 

pemasaran. Tidak mengherankan jika studi tentang perilaku 

konsumen ini memiliki akar utama dalam bidang ekonomi 

terlebih lagi dalam pemasaran.  
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2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen  

Keputusan pembelian dari pembeli sangat dipengaruhi oleh 

faktor kebudayaan, sosial, pribadi dan psikologis dari pembeli. 

Sebagian besar adalah faktor- faktor yang tidak bisa 

dikendalikan oleh pemasar, tetapi harus benar-benar 

diperhitungkan. 

a. Faktor-Faktor Budaya  

1) Kebudayaan  

Kebudayaan merupakan faktor penentu paling dasar 

dari keinginan dan perilaku seseorang. Seorang anak 

yang sedang tumbuh mendapatkan seperangkat nilai 

persepsi, preferensi, dan perilaku melalui suatu proses 

sosialisasi yang melibatkan keluarga dan lembaga-

lembaga sosial penting lainnya  

2) Sub budaya  

Setiap kebudayaan terdiri dari subbudaya-subbudaya 

yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan 

sosialisasi yang lebih spesifik untuk paraanggotanya. 

Subbudaya dapat dibedakan menjadi empat jenis: 

kelompok nasionalisme, kelompok keagamaan, 

kelompok ras, dan area geografis.  

3) Kelas Sosial 

Kelas sosial adalah kelompok yang relatif homogen 

dan bertahan lama dalam suatu masyarakat, yang 

tersusun secara hierarki dan yang keanggotaannya 

mempunyai nilai, minat, dan perilaku yang serupa.  

b. Faktor-Faktor sosial  

1) Kelompok Referensi  

Kelompok referensi yaitu seluruh kelompok yang 

mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung 

terhadap sikap seseorang. Beberapa diantaranya 

kelompok primer, yang dengan adanya interaksi yang 

cukup berkesenimbungan, seperti keluarga, teman, 

tetangga, dan teman sejawat. 

Kelompok sekunder, yang cenderung lebih resmi 

dan yang mana interaksi yang terjadi kurang 
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berkesinambungan. Kelompok yang seseorang ingin 

menjadi anggotanya disebut kelompok aspirasi. Sebuah 

kelompok diasosiatif (memisahkan diri) adalah sebuah 

kelompok yang nilai atau perilakunya tidak disukai oleh 

individu.  

2) Keluarga  

Kita dapat membedakan dua keluarga dalam 

kehidupan pembeli, yang pertama ialah : keluarga 

orientasi, yang merupakan orang tua seseorang. Dari 

orang tualah seseorang mendapatkan pandangan tentang 

agama, politik, ekonomi, dan merasakan ambisi pribadi 

nilai atau harga diri dan cinta. Keluarga prokreasi, yaitu 

pasangan hidup anak-anak seseorang keluarga 

merupakan organisasi pembeli yang konsumen yang 

paling penting dalam suatu masyarakat dan telah diteliti 

secara intensif.  

3) Peran dan Status  

Seseorang umumnya berpartisipasi dalam kelompok 

selama hidupnya,keluarga, klub, organisasi. Posisi 

seseorang dalam setiap kelompok dapat diidentifikasi 

dalam peran dan status  

 

c. Faktor Pribadi  

1) Umur dan tahapan dalam siklus hidup  

Konsumsi seseorang juga dibentuk leh tahapan 

siklus hidup keluarga. Beberapa penelitian terakhir 

telah mengidentifikasi tahapan-tahapan dalamsiklus 

psikologis. Orang-orang dewasa biasanya mengalami 

perubahan atau transformasi tertentu pada saat mereka 

menjalani hidupnya.  

2) Pekerjaan  

Para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok 

pekerja yang memiliki minat di atas rata-rata terhadap 

produk jasa tertentu.  
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3) Keadaan Ekonomi  

Yang dimaksud dengan keadaan ekonomi 

seseorang adalah terdiri dari pendapatan yang dapat 

dibelanjakan (tungkatnya, stabilitasnya, dan polanya), 

tabungan dan hartanya (termasuk persentase yang 

mudah dijadikan uang),kemampuan untuk meminjam 

dan sikap terhadap mengeluarkan lawan menabung.  

4) Gaya hidup  

Gaya hidup seseorang adalah pola hidup didunia 

yang diekspresikan oleh kegiatan, minat, dan 

pendapatan seseorang. Gaya hidup mengambarkan 

“seseorang secara keseluruhan” yang berinteraksi 

dengan lingkungan. Gaya hidup juga bisa 

menampilkan kelas sosial seseorang.  

5) Kepribadian dan konsep diri  

Yang dimaksud dengan kepribadian adalah 

karakteristik psikologis yang berbeda dari setiap 

orang yang memandang responsnya terhadap 

lingkungan yang relatif konsisten. Kepribadian 

merupakan suatu variabel yang sangat berguna dalam 

menganalisis perilaku konsumen.  

 

d. Faktor-faktor psikologis  

a) Motivasi 

Beberapa kebutuhan bersifat biogenetik, kebutuhan 

ini timbul dari suatu keadaan fisiologis tertentu, seperti 

rasa lapar, haus, resah tidak nyaman. Adapun kebutuhan 

lain bersifat psikogenetik, yaitu kebutuhan yang timbul 

dari keadaan fisiologis tertentu, seperti kebutuhan untuk 

diakui, kebutuhan harga diri atau kebutuhan diterima.  

 

b) Persepsi  

Persepsi didefinisikan sebagai proses dimana 

seseorang memilih, menggorganisasikan, mengartikan 

masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran 

ynag berarti dari dunia ini. Orang dapat memiliki 
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persepsi yang berbeda dari objek yang sama karena 

adanya tiga proses persepsi:  

a) Perhatian yang selektif  

b) Gangguan yang selektif  

c) Mengingat kembali yang selektif 

 

c)  Prosesbelajar  

Proses belajar menjelaskan perubahan dalam 

perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. 

 

d) Kepercayaan dan sikap  

Kepercayaan adalah suatu gagasan deskriptif yang 

dimiliki seseorang terhadap sesuatu. 

 

3. Manfaat Prilaku konsumen 

Membantu mengidentifikasi produk yang dibutuhkan dan 

produk yang sudah usang, Tidak ada bisnis yang ingin 

menghabiskan banyak uang untuk memproduksi lini produk 

barang yang tidak laku. Oleh karena itu memahami perilaku 

konsumen sangat membantu Anda untuk mempelajari apakah 

produk Anda dapat memenuhi kebutuhan secara spesifik atau 

mengisi ruang kosong di pasar yang sesuai dengan permintaan 

pasar. 

a. Membantu menentukan harga yang tepat untuk suatu 

produk atau layanan . 

Tanpa menganalisis perilaku konsumen, penetapan 

harga pada produk akan membuat bisnis kebingungan. 

Anda pasti tidak ingin memberi harga yang terlalu murah 

dan mendapatkan keuntungan yang kecil. Di sisi lain, Anda 

tidak ingin memberikan harga yang terlalu tinggi, yang 

berdampak pada larinya konsumen ke kompetitor bisnis 

Anda.  

b. Membantu menentukan strategi marketing yang tepat . 

Setiap konsumen akan memberikan respon yang 

berbeda pada setiap strategi marketing. Anda bisa 

memeriksa perilaku konsumen dan mencari tahu mana 

https://blogs.qiscus.com/id/2021/07/13/marketing-mix-pengertian-dan-strateginya-untuk-bisnis-anda/
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platform yang paling memberikan hasil terbaik. Misalnya 

konsumen lebih banyak melakukan pembelian dari 

Instagram, Anda bisa memaksimalkan promosi atau iklan 

di platform tersebut.  

c. Meningkatkan pendapatan  

Memahami perilaku konsumen memungkinkan Anda 

dapat mengidentifikasi dan menindaklanjuti hal-hal yang 

dirasa perlu. Ketika Anda mempelajari pola pelanggan 

dalam mendapatkan produk atau layanan, Anda bisa 

mendapatkan gambaran lebih jelas tentang bagaimana, 

kapan, dimana, mengapa, dan untuk siapa pelanggan 

membeli produk/layanan tersebut. Dengan ini Anda bisa 

menerapkan metode yang membuat produk/layanan bisnis 

Anda diminati sehingga meningkatkan pendapatan.  

d. Memudahkan dalam membuat konten 

Jika Anda masih rajin membuat konten secara 

konsisten, maka itu adalah hal yang baik. Namun, jika 

Anda membuat konten tanpa mengetahui perilaku 

konsumen, Anda hanya membuang energi dan waktu. 

Dengan data yang dikumpulkan dari analisis tersebut, 

Anda bisa menyesuaikan konten dengan keinginan dan 

kebutuhan setiap pelanggan. 

 

Ketika Anda berhasil mengetahui perilaku konsumen, itu 

berarti Anda sudah berhasil mengidentifikasi karakteristik 

pelanggan yang ideal dan sesuai dengan target pasar Anda. Hal 

ini akan membuat bisnis Anda lebih mudah dalam menentukan 

strategi marketing yang cocok dan bisa meningkatkan kepuasan 

konsumen. Dengan begitu bisnis Anda akan berkembang 

dengan lebih cepat dibandingkan bisnis yang tidak mengetahui 

perilaku konsumennya. 
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4. Tipe prilaku konsumen 

a. Complex Buying Behavior (Perilaku Membeli Yang 

Kompleks) 

Contoh perilaku konsumen jenis ini misalnya pada 

saat konsumen membeli produk yang harganya mahal serta 

jarang dibeli. Konsumen akan melalui proses pertimbangan 

panjang, sebelum memutuskan untuk membelinya. 

b. Dissonance Reducing Buying Behavior (Perilaku Membeli 

Yang Mengurangi Disonasi) 

Konsumen akan sangat terlibat dalam tipe ini, yaitu 

pada proses membeli namun merasa kesulitan menentukan 

perbedaan antar merek. Disonansi bisa terjadi saat 

konsumen khawatir tentang barang yang dibeli dan akan 

menyesalinya nanti. 

c. Habitual Buying Behavior (Perilaku Membeli Yang Sudah 

Terbiasa) 

Tipe perilaku konsumen satu ini mempunyai ciri-ciri 

berupa keterlibatan konsumen yang minim dalam merk 

atau kategori produk. Contohnya bisa Anda jumpai ketika 

membeli rokok. Konsumen cenderung menunjukkan pola 

kebiasan. Sehingga keputusan membeli tidak dipengaruhi 

campaign / loyalitas dari produk. 

d. Variety Seeking Behavior (Perilaku Mencari Keragaman 

Produk) 

Tipe ini biasanya berupa konsumen membeli produk 

berbeda-beda buka karena tidak puas dengan sebelumnya, 

melainkan atas dasar mempunyai motivasi dalam hal 

mencari variasi produk.  

 

B. Price Discount 

Price discount atau potongan penjualan merupakan potongan 

terhadap harga penjualan yang telah disetujui apabila pembayaran 

dilakukan dalam jangka waktu yang lebih cepat daripada jangka 

waktu kredit atau potongan tunai apabila dilihat dari sudut 
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penjual.
18Price discount, merupakan penghematan yang ditawarkan 

pada konsumen dari harga normal akan suatu produk, yang tertera 

di label atau kemasan produk tersebut. Belch & Belch mengatakan 

bahwa promosi potongan harga memberikan beberapa keuntungan 

diantaranya: dapat memicu konsumen untuk membeli dalam 

jumlah yang banyak, mengantisipasi promosi pesaing, dan 

mendukung perdagangan dalam jumlah yang lebih besar.
19

 

Diskon sebagai pengurangan nilai kotor suatu transaksi yang 

juga dapat diartikan sebagai potongan harga atau pengurangan dari 

harga yang dikenakan pada suatu barang atau jasa yang diberikan 

oleh penjual kepada pembeli karena pembeli dalam partai besar. 

Pengertian diskon yang lainnya yaitu pengurangan harga dalam 

daftar yang diberikan oleh penjual kepada pembeli yang 

menyerahkan sejumlah fungsi pemasaran atau menyediaan fungsi 

tersebut.
20

Dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

diskon merupakan potongan harga yang di berikan kepada pembeli 

karena alasan tertentu. Potongan harga berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian, artinya jika potongan 

harga semakin tinggi akan mempengaruhi tingginya keputusan 

pembelian. Dalam prakteknya motivasi konsumen membeli produk 

berbeda-beda diantaranya karena informasi mengenai potongan 

harga suatu produk. Informasi mengenai potongan harga yang 

didapat dari iklan, brosur atau orang lain dapat membentuk suatu 

sikap dan perilaku konsumen untuk melakukan pembelian. 

Potongan harga dinilai dari diskon tunai yang di berikan, diskon 

kuantitas yang didapat serta diskon fungsional yang dapat 

konsumen langsung rasakan ketika berbelanja.  

 

 

 

 

                                                             
18Septian Wahyudi, Pengaruh Price Discount Terhadap Impulse Buying, Jurnal 

Valuta Vol.3 No. 2 (2017), 280 diunduh pada hari rabu 7 agustus 2019. 
19Ibid 
20Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta, Gramedia 

Utama, 2010), 248 
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1. Tujuan Pemberian Diskon 

Tujuan pemberian diskon atau potongan harga yang 

dilakukan penjual terhadap produk yang dijualnya menurut 

Karande dan Kumar adalah untukmengurangi produk yang 

tersimpan dan meningkatkan penjualan pada kategori produk 

tertentu. 

Tujuan diadakannya diskon atau potongan harga menurut 

Nitisemito yang dikutip oleh Arif Isnaini adalah:
21

 

a. Mendorong pembeli untuk membeli dalam jumlah yang 

besar sehingga volume penjualan diharapkan akan bisa 

naik, pemberian potongan harga akan berdampak 

terhadap konsumen. Terutama dalam pola pembelian 

konsumen yang akhirnya juga berdampak terhadap 

volume penjualan yang diperoleh perusahaan.  

b. Pembelian dapat dipusatkan perhatiannya pada penjual 

tersebut, sehingga hal ini dapat menambah atau 

mempertahankan langganan penjual yang bersangkutan.  

c. Merupakan sales service yang dapat menarik terjadinya 

transaksi pembelian. Dengan begitu dapat ditarik 

kesimpulan bahwa tujuan pemberian diskon adalah untuk 

mendapatkan dan mempertahankan volume penjualan, 

serta merupakan salah satu sales service. Dengan 

memberikan diskon maka akan menarik konsumen untuk 

membeli barang tersebut, dan akan mempengaruhi 

volume penjualan dalam suatu perusahaan.  

 

2. Macam-Macam Diskon  

Macam-macam diskon atau potongan harga menurut Philip 

Kotler dan Kevin ada 5 macam yaitu:  

a. Diskon Tunai merupakan pengurangan harga untuk 

pembeli yang segera membayar tagihannya. Diskont 

tersebut harus diberikan untuk semua pembeli yang 

memenuhi persyaratan tersebut. Diskon seperti ini 

biasanya digunakan banyak industri dan bertujuan 

                                                             
21Arif Isnaini, Model dan Strategi Pemasaran, (Makasar; Ntp Press, 2005), 89 
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meningkatkan likuiditas penjualan dan mengurangi biaya 

penagihan dan biaya hilang tak terhingga.
22

 

b. Diskon Kuantitas merupakan penurunan harga bagi orang 

yang membeli dalam jumlah besar. Diskon ini harus 

ditawarkan sama untuk semua pelanggan dan tidak boleh 

melebihi penghematan biaya yang diperoleh penjual.  

c. Diskon fungsional, diskon ini ditawarkan produsen 

kepada anggota-anggota saluran perdagangan jika mereka 

melakukan fungsi tertentu, seperti menjual, menyimpan, 

atau melakukan pencatatan. Produsen harus menawarkan 

diskon fungsional yang sama dalam masing-masing 

saluran.  

d. Diskon musim merupakan penurunan harga untuk orang 

yang membeli barang atau jasa di luar musim. Hotel, 

motel, dan perusahaan penerbangan menawarkan diskon 

musim pada masa-masa penjualan yang lambat.  

e. Potongan harga merupakan pembayara ekstra yang 

dirancang untuk memperoleh partisipasi pejual ulang 

(reseller) dalam program khusus. Potongan harga tukar 

tambah (trade-in allowance) diberikan kepada orang 

yang mengembalikan barang lama ketika membeli barang 

baru. Potongan harga promosi (promotional allowance) 

memberikan kepada penyalur imbalan karena berperan 

serta dalam program pengiklanan dan dukungan 

penjualan. 
23

 

Dari penjelasan macam-macam diskon tersebut dapat 

disimpulkan bahwa diskon yang selama ini diberikan oleh 

perusahaan retail merupakan diskon tunai, dimana diskon 

tersebut diberikan secara langsung kepada konsumen dan 

pembayaran dilakukan pada saat itu juga.  

 

 

                                                             
22Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Jilid 2, terj. Benyamin Molan (Jakarta: 

PT Hrembalindo, 1997), 123 
23Kotler Philip, Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 12, terj. 

Benyamin Molan (Jakarta, PT Macanan Jaya Cemerlang, 2008), 104 
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3. Jenis Price discount 

Ada dua jenis potongan harga: 

a. Rabat, potongan yang diterima konsumen berupa 

pengurangan harga dari daftar harga yang sesungguhnya. 

b. Potongan tunai, yakni ketika konsumen membayar 

tagihan mereka lebih awal maka konsumen akan 

diberikan pengurangan harga.
24

 

Demikian, harga merupakan faktor utama yang merupakan 

penerus posisi dan harus diputuskan sesuai sasaran pemasaran, 

bauran ragam produk dan pelayanan, serta bagi persaingan. 

Dengan memberikan harga yang lebih murah dari peritel 

lainnya dan dengan seringnya memberikan harga promo, maka 

akan menarik pembelian tidak terencana konsumen. Metode 

potonganharga ini diberikan juga berdasarkan pada taktik 

promosi penjual kepada para konsumen agar menarik perhatian 

para konsumen. 

 

4. Faktor – Faktor Pemberian Discount  

Discount diberikan dengan tujuan tertentu baik hal tersebut 

menguntungkan bagi perusahaan maupun konsumen. Discount 

diberikan karena beberapa faktor, yaitu:  

a. Barang akan segera digantikan oleh model yang lebih 

baru.  

b. Ada yang tidak beres dengan produk ini sehingga 

mengalami kesulitan dalam penjualannya.  

c. Perusahaan mengalami masalah keuangan yang gawat.  

d. Harga akan turun lebih jauh lagi apabila harus menunggu 

lebih lama.  

e. Mutu produk ini oleh perusahaan diturunkan.  

 

Maka dapat disimpulkan bahwa faktor pemberian diskon 

dikarenakan barang sudah terlalu lama dan akan digantikan 

dengan model terbaru, stokbarang dalam gudang tersedia 

                                                             
24Buchari Alma. Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa. Bandung: 

Penerbit Alfabet, 2000. Hal 176 
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banyak, serta terjadinya masalah manajemen keuangan dalam 

perusahaan.
25

 

Price discount adalah pemotongan pada harga normal 

sehingga harga yang ditawarkan menjadi lebih rendah daripada 

biasanya. Variabel price discount ini diukur menggunakan 

indikator-indikator yang dicermati dalam penelitian (Aprilliani, 

2017:33), yaitu sebagai berikut:  

a. Voucher.  

b. Murah.  

c. Menarik.  

d. Hemat.  

Metode potongan ini diberikan berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan jumlah pembelian, prosedur pembayaran dan juga 

tergantung pada taktik promosikaum produsen atau para 

penjual. Meskipun potongan harga salah satu strategi dalam 

penetapan harga untuk menarik perhatian konsumen. Tetapi 

potongan harga secara langsung pula  memberikan dampak 

positif terhadap konsumen yang berpendapatan rendah. Yang 

tadinya mereka tidak sanggup untuk membelinya atau 

menganggapnya terlalu mahal, tapi karena adanya potongan 

harga sehingga minat mereka untuk membeli menjadi ada. 

Seperti itulah seharusnya dinamika harta benda berperan dalam 

kehidupan. Orang yang mampu dalam hal harta memberi 

kesempatan untuk orang yang tidak mampu. Sebagaimana 

firman Allah SWT Q.S.Al-Hasyrayat7 

 

 ًِ ِ فَيِيّه ِو اْىقُشه ٌْ ًٖ ِمْه اَ ىِ ُْ ّ َسُس ُ َعيه ىِِزِ  َمبٓ اَفَۤبَء ّللّاه ََ ِه  ُْ ُس ىِيشَّ ََ

ىَخً ۢ ثَْيَه  َْ َن ُد ُْ جِْيِوِۙ َمْي ََل يَُن اْثِه اىسَّ ََ ِنْيِه  اْىَمسه ََ  ّ مه اْىيَته ََ  ّ اْىقُْشثه

ىُنْم َعْىًُ  ٍه َمب وَ ََ يُ  َْ ُه فَُخُز ُْ ُس ىُنُم اىشَّ ته َمبٓ اه ََ اَْلَْغىِيَۤبِء ِمْىُنْمْۗ 

 َ
َ ْۗاِنَّ ّللّاه

اتَّقُُا ّللّاه ََ ۚا  ُْ ٍُ َشِذيُْذ اْىِعقَبِة   فَبْوتَ  
 

                                                             
25Yusni Hervi Yusuf, Zenitha Maulida, dan Al Munawar, “Pengaruh Potongan 

Harga Terhadap Minat Beli Konsumen dalam Membeli E-Tiket Kapal Cepat di 

Pelabuhan Ulee Lheue, Kota Banda Aceh” 9, no. 2 (2018): 9. 
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”Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah 

kepada Rasul-Nya (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 orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa 

yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa 

yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras 

hukumannya” 

 

Dari ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa price discount 

(potongan harga) sangat berpengaruh untuk memudahkan 

konsumen yang berpenghasilan rendah dapat membeli barang 

yang diinginkan. Jadi, bukan hanya konsumen yang termasuk 

golongan kaya saja yang menjangkau harga barang tersebut 

tetapi konsumen kalangan menengah juga bisa menjangkaunya. 

 

C. Bonus Pack  

Menurut Belch & Belch, bonus pack menawarkan konsumen 

sebuah muatan ekstra dari sebuah produk dengan harga normal. 

Menurut Mishra, bonus pack merupakan strategi promosi 

penjualan berbasis kuantitas di mana pelanggan ditawarkan produk 

dengan kuantitas lebih dengan harga yang sama. Menurut Belch & 

Belch, bonus pack menawarkan konsumen sebuah muatan ekstra 

dari sebuah produk dengan harga normal.
26

 Kotler, mendefinisikan 

bonus pack adalah “reduce price pack is a single package sold a 

reduce price”, yaitu bonus dalam kemasan yang dijual pada 

pengurangan harga. Dimana promosi ini yaitu bonus pack 

termasuk dalam salah satu komponen didalam sales promotion 

yang mana digunakan untuk meningkatkan pembelian impulse 

buying yang dilakukan oleh konsumen. Jika disimpulkan bonus 

pack merupakan promosi penjualan yang dilakukan perusahaan 

                                                             
26Rofidi Dkk., “Pengaruh Price Discount, Bonus Pack Dan Pelayanan Terhadap 

Peningkatan Impulse Buying Pada Toko Bangunan Ud Aryan Kec. Plemahan Kab. 

Kediri.” 
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dalam menawarkan produk tambahan secara gratis dengan harga 

normal bahkan harga yang telah diturunkan sebelumnya untuk 

mendorong konsumen melakukan pembelian. Terrence A . 

Shimp, mendefinisikan bonus pack adalah tambahan produk 

dariperusahaan untuk diberikan kepada konsumen dengan harga 

yang sama. Menurut Boyd, Harper W bonus pack adalah upaya 

untuk menarik pembelian dengan menawarkan produk atau jasa 

gratis dengan harga yang sudah dikurangi untuk mendorong 

pembelian produk lain. Dari beberapa pengertian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa bonus pack adalah merupakan salah satu 

strategi dalam promosi penjualan yang menawarkan produk atau 

jasa dengan gratis dengan harga yang sudah dikurangi untuk 

mendorong pembelian produk lain.  

 Al-Qur‟an dan hadits tidak membahas secara spesifik 

mengenai pemberian bonus dalam kemasan, tetapi secara tidak 

langsung hadits tersebut menyinggung tentang adanya pemberian 

hadiah. Adapun hadits tersebut, yaitu: 

 

ا اْىُمْسيِِمْيهَ  ُْ َلَ تَْضِشثُ ََ ٍَِذيَّخَ  ا اْى َْ َلَ تَُشدُّ ََ اِعَي  ا اىذَّ ُْ  أِِجْيجُ

Terjemahannya:  

“Penuhilah panggilan orang yang mengundangmu, janganlah 

engkau menolak hadiah dan jangan pula memukul orang Islam” 

(HR. Muslim) 

Dalam hadits lain, Nabi bersabda: 

 

 َُ ٌُـ مـَْه أَتَبيُ ّللاُ َشْيئًب ِمْه ٌَزا اْىَمبِه ِمْه َغْيِش أَْن يَْسأَىًَُ فَْييَْقـجَْو فَإِوََّمب 

ًِ ِسْصٌق َسبَقـَ  ًُ ّللاُ إِىَْي  

Terjemahannya: 

:“Barangsiapa yang diberikan oleh Allah harta tanpa 

memintanya maka hendaklah dia menerimanya karna hal itu 

adalah rizki yang diberikan oleh Allah kepadanya". (HR. Bukahri 

dan Muslim) 

 

Hadits diatas tersebut secara tidak langsung menyinggung 

mengenai pemberian bonus dalam kemasan. Maksudnya adalah 
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apabila seorang konsumen mendatangi sebuah toko ataupun pusat 

perbelanjaan dan secara tidak sengaja barang yang akan ia beli ada 

bonus atau tambahan produk maka hendaklah ia merasa senang 

karena itu merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT 

melalui hal-hal yang tidak mereka duga sebelumnya. Hadits diatas 

juga mendukung produsen untuk memberikan bonus dalam 

kemasan kepada konsumen untuk meningkatkan penjualannya, 

selagi produsen tidak menyalahi aturan-aturan dan ayat-ayat dari 

Allah SWT. 

1. Manfaat dan Kekurangan Bonus Pack  

Belch & Belch menyebutkan manfaat dari penggunaan strategi 

bonus pack ini, yaitu:  

a. Memberikan pemasar cara langsung untuk menyediakan 

nilai ekstra.  

b. Merupakan strategi bertahan yang efektif terhadap 

kemunculan promosi produk baru dari pesaing.  

c. Menghasilkan pesanan penjualan yang lebih besar.  

 

2. Indikator Bonus Pack  

Belch & Belch (2009:68) juga mengembangkan jika variabel 

bonus pack dapat diukur melalui tiga indikator yang meliputi:  

a. Memberikan penawaran dengan manfaat ekstra.  

b. Strategi bertahan terhadap promosi produk baru dari 

pesaing.  

c. Menghasilkan pesanan penjualan yang lebih besar.  

 

D. Impulse Buying 

Belanja impulsif atau impulse buying merupakan proses 

pembelian barang yang terjadi secara spontan. Impulse buying 

merupakan bagian dari sebuah kondisi yang dinamakan 

“unplanned purchase” atau pembelian yang tidak di rencanakan. 

Dengan kata lain pembelanjaan yang terjadi berbeda dengan 

perencanaan pembelanjaan. Belanja impulsif sendiri dapat 

dijelaskan sebagai belanja tanpa perencanaan, diwarnai dengan 

kuat untuk membeli yang muncul secara tiba-tiba dan sering kali 

sulit untuk ditahan, hal itu diiringi dengan perasaan menyenangkan 



34  

 

dan penuh gairah. Menurut Mowan dan Minor menyatakan bahwa 

impulse buying didefinisikan sebagai tindakan membeli yang 

sebelumnya tidak diakui secara sadar sebagai hasil dari suatu 

pertimbangan atau niat membeli yang terbentuk sebelum 

memasuki toko. 

Dari pengertian diatas penulis dapat mendefinisikan bahwa 

impulse buying merupakan tindakan pembelian secara sepontan 

tanpa adanya rencana atau suatu pertimbangan. Impulse buying 

lebih melibatkan aspekemosional dibandingkan pertimbangan 

rasional pada saat keputusan pembelian terjadi.  

 

1. Tipe-Tipe Impulse Buying  

Pembelian impulsif merupakan pembelian yang tidak secara 

khusus direncanakan, pembelian ini digolongkan pada empat 

tipe yaitu : 

a. Pure impulse, (Impuls murni)  

Pembelian secara impulse yang dilakukan karena 

adanya luapan emosi dari konsumen sehingga melakukan 

pembelian terhadap produk diluar kebiasaan 

pembeliannya.  

b. Suggestion impulse 

Impuls saran merupakan pembelian yang terjadi pada 

saat konsumen melihat produk, melihat tata cara 

pemakaian atau kegunaannya, dan merasa memerlukan 

hingga memutuskan untuk melakukan pembelian. 

Suggestion impulse dilakukan oleh konsumen meskipun 

tidak benar-benar membutuhkannya dan pemakainnya 

masih akan digunakan pada masa yang akan datang.  

c. Reminder impulse  

Impuls pengingat merupakan pembelian yang terjadi 

karena konsumen tiba-tiba teringat untuk melakukan 

pembelian produk tersebut. Dengan demikian, konsumen 

telah pernah melakukan pembelian sebelumnya atau telah 

pernah melihat produk tersebut dalam iklan.  

d. Planned impulse  
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Impuls terencanca merupakan pembelian yang terjadi 

ketika konsumen memasuki toko dengan harapan 

melakukan transaksi pembelanjaan berdasarkan diskon, 

kupon, dan lain sebagainya tanpa merencanakan produk 

yang akan dibelinya. Konsumen juga membeli produk 

lain yang saat itu dijual dengan harga khusus (discount, 

cuci gudang) karena mengingat kebiasaan mengkonsumsi 

produk tersebut
27

.Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. 

Al-Furqaan ayat 67: 

 

َمبَن  ََ ا  َْ ىَْم يَْقتُُش ََ ا  ُْ ا ىَْم يُْسِشفُ ُْ اىَِّزْيَه اَِرٓا اَْوفَقُ اًمبََ َُ ىَِل قَ
ثَْيَه ره  

 

Terjemahnya: 

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan 

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

dan adalah (pembelanjaan itu) di tengahtengah antara 

yang demikian. 

 

Mengenai ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Islam 

memandang keputusan pembelian adalah sesuatu yang 

dibolehkan. Selama perilaku pembelian masih dalam 

batas kewajaran dan tidak berlebih-lebihan. Karena 

sesuatu yang berlebihan itu dilarang oleh Allah SWT  

 

2. Faktor–Faktor yang mempengaruhi Pembelian Impulsif 

(Impulsive Buying).  

Dari hasil penelitian tentang suatu pembelian yang tidak 

direncanakan menunjukkan ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi pembelian impulsif buying yaitu karakteristik 

produk, karakteristik pemasaran dan karakteristik konsumen 

yang muncul sehubungan dengan proses pembelian.  

a. Faktor marketing, dalam marketing hal yang 

mempengaruhipembelian impulsif adalah : Distribusi 

                                                             
27Rofidi dkk., “Pengaruh Price Discount, Bonus Pack Dan Pelayanan Terhadap 

Peningkatan Impulse Buying Pada Toko Bangunan Ud Aryan Kec. Plemahan Kab. 

Kediri.” 
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massa dan self-service outlet. Ketersediaan informasi 

secara langsung berhubungan dengan produk yang 

dipasarkan. Pemasangan iklan, barang yang 

dipamerkan,websites, penjaga toko, paket-paket, adanya 

discount, dansumber yang bebas informasi konsumen 

menjadi daya tarik tersendiri, posisi barang yang 

dipamerkan dan lokasi toko yang srategis dapat 

mempengaruhi pembelian impulsif. Kunjungan ke toko 

membutuhkan waktu, energi, dan uang, jarak kedekatan 

dari toko seringkali memberikan pengaruh terhadap 

konsumen dalam hal pembelian. 

b. Karakteristik konsumen yang mempengaruhi pembelian 

impulsif meliputi; kepribadian, demografis yang terdiri 

dari gender, usia, status perkawinan, pekerjaan dan 

Pendidikan dan yang terakhir adalah karakteristik sosio-

ekonomi yang mempengaruhi tingkat pembelian 

impulsif.
28

 

Berdasarkan pendapat diatas, faktor pisikologi, gender dan 

lingkungan sosial berpengaruh terhada prilaku konsumen. 

Faktor sosial budaya merupakan faktor yang berpengaruh 

terhadap prilaku konsumen. Budaya merupakan faktor penentu 

dari keinginan dan prilaku konsumen.  Hal ini menunjukan 

bahwa cara konsumen memenuhi kebutuhannya sangat 

dipengaruhi oleh kultur yang dianutnya. Sikap dan keyakinan 

konsumen terhadap suatu produk atau merek, dapat berubah 

melalui interaksi dengan lingkungan konsumtif.  

Pembelian tidak terencana, berarti kegiatan untuk 

menghabiskan uang yang tidak terkontrol, kebanyakan barang-

barang yang dibeli secara tidak terencana (produk impulsif) 

lebih banyak pada barang yang diinginkan untuk dibeli, dan 

kebanyakan dari barang itu tidak diperlukan oleh pelanggan. 

Menurut penelitian Engel (1995), pembelian berdasar impulse 

mungkin memiliki satu atau lebih karakteristik ini :  

                                                             
28Aprilia Eka Sari, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pembelian Spontan,” 

T.T., 19. 
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a. Spontanitas. Pembelian ini tidak diharapkan dan 

memotivasi konsumen untuk membeli sekarang, sering 

sebagai respons terhadap stimulasi visual yang langsung 

di tempat penjualan.  

b. Kekuatan, kompulsi, dan intensitas. Mungkin ada 

motivasi untuk mengesampingkan semua yang lain dan 

bertindak dengan seketika.  

c. Kegairahan dan stimulasi. Desakan mendadak untuk 

membeli sering disertai dengan emosi yang dicirikan 

sebagai “menggairahkan”, “menggetar-kan,” atau “ liar.”  

d. Ketidakpedulian akan akibat. Desakan untuk membeli 

dapat menjadi begitu sulit ditolak sehingga akibat yang 

mungkin negatif diabaikan.  

 

3. Point/faktor penting dalam menarik rangsangan 

pembelian tidak terencana 

a. Product samples (contoh produk), contoh produk disini 

dapat dijelaskan bahwa segala yang berkaitan dengan 

produk yang ditawarkan dengan konsumen baik itu 

keadaan /kondisi produk, jenis produk, bentuk dan gaya 

produk yang terbaru dll khususnya di toko Hodshop 

Bengkulu menawarkan berbagai macam fashion, 

accessories wanita.  

b. Elaborate package displays (kemasan/tampilan produk), 

Bagian terluar yang membungkus suatu produk dengan 

tujuan untuk melindungi produk dari cuaca, debu, 

guncangan, dan benturan terhadap benda lain.  

c. Place based media (Lokasi/tempat media/toko), tempat 

atau wadah dimana usaha melakukan aktivitas oprasional 

dalam kegiatan jual beli produk yang menjadi tempat 

menampungnya semua produk yang dijual. 

d. In store promotional material (Materi promosi dalam 

toko). Suatu upaya yang dilakukan untuk menyiapkan 

beberapa materi promosi yang berupa strategi toko 

Hodshop Bengkulu agar konsumen dapat tertarik untuk 

berbelanja. Seperti memberikan diskon, membuat 

kemasan berhadiah, dan memberikan penjelasan tentang 
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sebuah produk. Jadi dapat disimpulkan bahwa beberapa 

point diatas dapat memberikanrangsangan pembeli dan 

menarik perhatian pembeliyang tadinya hanya membeli 

satu produk pada akhirnya tertarik untuk membeli produk 

yang lain. 

4. Elemen yang membedakan konsumen yang impulse buying 

dan tidak  

Lima elemen penting yang membedakan tingkah laku 

konsumen yang impulsif dan yang tidak impulsif, antara lain:  

a. Konsumen merasakan adanya satu dorongan yang tiba-

tiba dan spontan untuk melakukan suatu tindakan yang 

berbeda dengan tingkah laku sebelumnya  

b. Dorongan tiba-tiba untuk melakukan suatu pembelian 

menempatkan konsumen dalam keadaan 

ketidakseimbangan secara psikologis, dimana untuk 

sementara waktu ia merasakehilangan kendali.  

c. Konsumen akan mengalami konflik psikologis dan ia 

berusaha untuk menimbang antara pemuasan kebutuhan 

langsung dan konsekuensi jangka panjang dari pembelian  

d. Konsumen akan mengurangi evaluasi kognitif dari 

produk  

e. Konsumen seringkali membeli secara impulsif tanpa 

memperhatikan konsekuensi yang akan datang.  

 

5. Prilaku Impulse Buyingdalam Price Discount dan 

BonusPack Menurut Ekonomi Islam  

Muhammad Abdul Mannan mendefinisikan ilmu ekonomi 

Islam (ekonomi syariah) adalah suatu ilmu pengetahuan sosial 

yang mempelajari ekonomi dari orang-orang yang menganut 

nilai-nilai syariah. 

Pada dasarnya ekonomi Islam juga sama halnya dengan ilmu 

ekonomi konvensional secara umum. Namun, ilmu ekonomi 

Islam menetapkan tujuan kegiatan ekonomi tersebut agar tidak 

terbatas pada kesejahteraan (kebahagian) dunia yang bersifat 

material, tetapi juga kebahagiaan spiritual dan kesejahteraan 
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akhirat. Kemudian ekonomi Islam didasarkan kepada Al-Qur‟an 

dan Sunnah.  

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi 

Islam merupakan ilmu yang mempelajari segala aktivitas 

manusia dari hal produksi, distribusi, maupun komsumsi yang 

berlandaskan pada Al-qur‟an dan As-sunnah.  

Konsumsi secara umum merupakan sesuatu penggunaan 

barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

Kemudian dari pada itu, pada ekonomi islam adanya prihal 

ketidaksamaan ekonomi antar perorangan. Islam tidak 

menganjurkan kesamaan dalam ekonomi, tetapi Islam 

mendukung dan menganjurkan kesamaan sosial ini membentuk 

keharmonisan dalamkehidupan manusia. Walaupun terdapat 

sedikit perbedaan tersebut dalam batas-batas yang wajar, adil 

dan tidak berlebih-lebihan. Hal ini sesuai denganQ.S. Al-

Maidah 87: 

 

ا ْۗاِنَّ  َْ ََل تَْعتَُذ ََ ُ ىَُنْم 
ِت َمبٓ اََحوَّ ّللّاه ا طَيِّجه ُْ ُم ا ََل تَُحشِّ ُْ َمىُ ٍَب اىَِّزْيَه اه ٓبَيُّ يه

َ ََل يُِحتُّ اْىُمْعتَِذْيهَ 
 ّللّاه

 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan 

apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan 

janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang melampaui batas.” 

 

Pada ayat di atas Allah SWT menunjukkan firman-Nya 

kepada kaum muslimin, yaitu melarang mereka mengharamkan 

bagi diri mereka segala yang baik yang telah dihalalkan-Nya 

seperti makanan, minuman, pakaian, pernikahan dan lain-

lainnya yang baik dan halal. Akan tetapi, walaupun Allah swt. 

Telah menyediakan dan menghalalkan barang-barang yang baik 

bagi hamba-Nya, namun haruslah dilakukan menurut cara yang 

telah ditentukan-Nya. Maka firman Allah dalam ayat ini 

melarang hamba-Nya dari sikap dan perbuatan yang melampaui 

batas. 
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Ekonomi Islam bukan hanya bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan fisik, dan biologis saja, tetapi sebagai sarana untuk 

beribadah kepada Allah Swt. Hubungan antara pembelian 

dengan ibadah menunjukkan bahwa bagi konsumen 

muslim,konsumsi bukan hanya sekedar menikmati manfaat 

barang atau jasa, tetapi juga ditindak lanjuti dengan rasa syukur 

yang diwujudkan dalam bentuk ibadah.  

Tujuan utama pembelian konsumen seorang muslim yaitu 

sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah SWT. 

Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu didasari dengan niat 

untuk meningkatkan kekuatan jiwa dalam ketaatan untuk 

mengabdi kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai 

ibadah yang dengan-NYA manusia mendapatkan pahala. 

Pada perspektif ekonomi Islam, pemanfaatan suatu barang 

dan jasa tidak terlepas dari bantuk suatu ibadah. Bentuk ibadah 

tersebut didasari oleh kesadaran bahwa semua anugerah dan 

kenikmatan dari segala sumberdaya yang diterima, merupakan 

ciptaan dan milik Allah secara mutlak dan akan kembali 

kepada-Nya.  

Prinsip konsumsi yang diisyaratkan dalam al-Qur‟an ada 

empat prinsip utama, yaitu hidup hemat dan tidak bermewah-

mewahan. Tindakan ekonomi hanyalah untuk memenuhi 

kebutuhan (needs) bukan keinginan (wants).  

Dari uraian di atas, tujuan pembelian (buying) dalam Islam 

tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan material saja, tetapi 

bertujuan terhadap pemenuhan kebutuhan spiritual. Oleh sebab 

itu, perilaku pembelian impulsif yang bersifat emosional dan 

tidak terencana kebutuhan tidak sesuai dengan ajaran Islam. 

Impulsive buying tidak sejalan dengan ekonomi Islam, karena 

motivasi pembelian lebih didasarkan pada ketertarikan fisik dan 

materi saja, dan kurang mempertimbangkan aspek spiritual. 

Tujuan spiritual yang hendak dicapai dari pola konsumsi dan 

pembelian dalam Islam meliputi berikut:  

Pembentukan jiwa syukur akan karunia Allah. Dalam 

pandangan seorang konsumen muslim (hamba Allah), setiap 
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perilaku konsumsi sesungguhnya merupakan realisasi rasa 

syukur kepada Allah.  

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. 

Ekonomi Islam memberikan kesempatan luas bagi 

perkembangan praktik bisnis sesuai kebutuhan masyarakat yang 

tumbuh dinamis.“Segala bentuk muamalah adalah 

diperbolehkan kecuali ada ketentuan lain yang menentukan 

sebaliknya. Prinsip ini berkaitan dengan kehalalan sesuatu yang 

dijadikan objek dalam kegiatan ekonomi.”
29

Namun demikian 

tetap ada para meter spiritual dengan memperhatikan aturan 

hukum Islam ketika melakukan aktivitas jual beli. Hal ini 

karena tujuan jual beli dalam Islam selain mencari keuntungan 

materi, juga untuk mendapat keberkahan dari harta (materi) 

yang diperoleh. Keberkahan akan didapat kan apabila materi 

tersebut didapat kan dan dikelola sesuai dengan ketentuan 

syariah.  

Ekonomi Islam memberikan kesempatan luas bagi 

perkembangan praktik bisnis sesuai kebutuhan masyarakat 

yang tumbuh dinamis. “Segala bentuk muamalah adalah 

diperbolehkan kecuali ada ketentuan lain yang 

menentukan sebaliknya. Prinsip ini berkaitan dengan 

kehalalan sesuatu yang dijadikan objek dalam kegiatan 

ekonomi.” Namun demikian tetap ada para meter spiritual 

dengan memperhatikan aturan hukum Islam ketika 

melakukan aktivitas jual beli. Hal ini karena tujuan jual 

beli dalam Islam selain mencari keuntungan materi, juga 

untuk mendapat keberkahan dari harta (materi) yang 

diperoleh. Keberkahan akan didapat kan apabila materi 

                                                             
29Kuat Ismanto, Manajemen Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),h.2 
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tersebut didapat kan dan dikelola sesuai dengan ketentuan 

syariah. 

Perkembangan ekonomi hendaknya tetap berpijak pada 

prinsip tanggung jawab dalam penggunaan dana, dan 

manfaat yang diperoleh dari produk yang dibeli. Oleh 

karena itu, dalam ekonomi Islam terdapat anjuran untuk 

menghindari penggunaan dana yang tidak efisien (israf). 

Israf, yaitu berlebih lebihan dalam memanfaatkan harta, 

walaupun untuk kepentingan sendiri. Tabzir, atau boros 

dalam arti menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak 

diperlukan dan menghambur-hamburkan harta untuk 

sesuatu yang tidak bermanfaat. 

Perilaku pembelian dalam perspektif Islam tetap 

menekankan pada pola hidup sederhana tanpa mengesamping 

kan kenyamanan dan kualitas.“Pemenuhan kebutuhan pokok 

harus dilakukan dalam kerangka hidup sederana, meskipun 

tetap menyertakan kenyamanan, jangan sampai memasuki 

dimensi pemborosan dan kesombongan yang telah dilarang oleh 

Islam.” 

Nilai-nilai moral dan spiritual dalam perspektif 

ekonomi Islam menjadi kontrol terhadap perilaku 

pembelian, sehingga acuan dalam memenuhi kebutuhan 

bukan didasarkan pada keinginan saja, tetapi harus 

memperhatikan kesesuaian dengan ajaran Islam.  

Kemudian tentang potongan harga atau discount dalam 

Islam di kenal dengan an-naqis min al-thaman 

(pengurangan harga) atau disebut juga khasm. Discount 

dalam jual beli Islam terdapat pada akad muwadla‟ah atau 

Al-Wadli‟ah. Akadmuwadla‟ah merupakan bagian dari 

prinsip jual beli dari segi perbandingan harga jual dan 

harga beli. Bay almuwadla‟ah adalah jual beli di mana 

penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih 

rendah dari pada harga pasar atau dengan potongan 

(discount). Penjualan semacam ini biasanya hanya 
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dilakukan terhadap barang-barang atau aktiva tetap yang 

nilai bukunya sudah sangat rendah. Al-Wadli‟ah adalah 

menjual barang dengan harga pertama dengan 

pengurangan sesuatu yang telah diketahui.Wajib tertera 

harga awal pada barang yang akan di discount, berjutuan 

agar pengurangan harga dapat diketahui jumlahnya. 

Mengenai harga awal dari barang yang akan dikenaiharga 

discount tidak boleh bertentangan dengan kondisi barang 

yang ada. Karena apabila bertentangan maka termasuk ke 

dalam kategori riba. Sah atau tidaknya didalam jual beli 

sangat berkaitan erat dengan rukun dan syarat, ditinjau 

dari rukun dan syaratnya. Syarat-syarat tersebut 

diantaranya mengenai penjual dan pembeli telah 

melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela, tanpa ada 

paksaan dan kedua belah pihak berkompeten dalam 

melakukan praktek jual beli, yakni dia adalah seorang 

mukallaf.  

Pada prinsipnya penjual berhak menawarkan barangnya 

dengan harga sesuai yang diinginkannya. Karena barang 

yang dijual adalah miliknya. Dan seseorang berhak untuk 

memberlakukan barangnya sesuai yang diinginkan. 

Sehingga, penjual berhak menurunkan harga, memberi 

discount atau potongan harga kepada konsumennya. Dan 

juga berhak menetapkan harga yang berbeda untuk 

konsumennya. Sebagaimana discount yang dilakukan pada 

konsumen rumah blanja Surya pada setiap barang yang 

dijualnya yang memungkinkan dengan harga tersebut 

ditetapkan harga discount nantinya. sekalianpun di dalam 

islam tidak ditetapkan aturan dalam batasan mengambil 

keuntungan selama keuntungan itu didapatkan dengan cara 

yang halal. 

Dalam perspektif ekonomi Islam, konsumsi bukan hanya 

sekedar memenuhi kebutuhan individu, sebagai konsumen 
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dalam rangka memenuhi perintah Allah SWT, tetapi lebih jauh 

berimplikasi terhadap kesadaran berkenaan dengan kebutuhan 

individu orang lain. Islam tidak mengakui kegemaran 

materialistis semata-mata dari pola konsumsi konvensional. 

Dalam masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia 

dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa 

manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Seluruh aturan 

Islam mengenai aktivitas konsumsi terdapat dalam al-Qur‟an 

dan as-Sunnah. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan 

ketentuan al-Qur‟an dan as-Sunnah ini akan membawa 

pelakunya mencapai keberkahan dan  kesejahteraan hidupnya. 

 

E. Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam dalam bahasa arab diistilahkan dengan al-

iqtishadal-islami secara bahasa berati al-qashdu yaitu pertentangan 

dan keadilan.
30

Pengertian pertentangan dan keadilan ini banyak 

ditemukan dalam Al-Qur‟an salah satunya yaitu pada surat Al-

Ma‟idah Ayat 66. 

ا  ُْ ٍِْم ََلََميُ ثِّ ْه سَّ ٍِْم مِّ َمبٓ اُْوِضَه اِىَْي ََ ْوِجْيَو  اَْلِ ََ ىخَ  سه ُْ ٍُْم اَقَبُمُا اىتَّ ُْ اَوَّ ىَ ََ

ِمْه تَْحِت  ََ ٍِْم  قِ ُْ ْىٍُْم َسۤبَء ِمْه فَ َمثِْيٌش مِّ ََ ْقتَِصَذحٌ  ْۗ  خٌ مُّ ٍُْم اُمَّ ٍِْمْۗ ِمْى اَْسُجيِ

َن  ُْ َࣖمب يَْعَميُ  
  

“Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan 

(hukum) taurat, injil, dan (Al-Qur‟an) yang diturunkan kepada 

mereka dari tuhannya, niscaya mereka akan mendapatkan 

makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di 

antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat. Dan 

banyak diantara mereka sangat buruk apa yang mereka 

kerjakan.” (QS. Al-Ma‟idah [5]: 66) 

 

Maksud dari ayat diatas adalah dalam melakukan suatu 

kegiatan dalam hidupnya baik kegiatan ekonomi atau yang lainnya, 

seseorang harus melakukannya dengan berlaku jujur, lurus, dan 

                                                             
30Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, 

Edisi 1, Cetakan ke-3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018),2. 
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tidak menyimpang dari kebenaran. Iqtishad diartikan dengan 

pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi 

kekayaan, mendistribusikan dan mengkonsumsinya.
31

Ekonomi 

pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang prilaku 

manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber 

produksi yang langka untuk diproduksi dan dikonsumsi. Dengan 

demikian, bidang bahasan ekonomi adalah prilaku manusia yang 

berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. 

Sedangkan untuk ekonomi Islam sendiri adalah suatu ilmu yang 

mempelajari tentang segala prilaku manusia dalam memenihi 

kebutuhan hidupnya dengan tujuan untuk memperoleh falah yang 

berlandaskan pada Al-Qur‟an dan Hadist. 

 

1. Prinsip-prinsip ekonomi Islam 

Prinsip atau nilai sebagai landasan dan dasar pengembangan 

ekonomi Islam terdiri dari 5 (lima) nilai universal, yaitu: tauhid 

(keimanan), (keadilan), nubuwwah (kenabian),khilafah 

(pemerintahan), dan (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar 

inspirasi untukmenyusun proposisi-proposisi dan teori-teori 

ekonomi Islam.  

Rincian dari nilai-nilai universal ekonomi Islam tersebut 

dapat dijelaskan serta dipaparkan sebagai berikut: 

a. Prinsip Tauhid 

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, 

manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun yang layak 

disembah selain Allah dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan 

isinya, selain daripada Allah” karena Allah adalah pencipta 

alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk 

pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena 

itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi 

amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian 

bagi mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak 

diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan 

diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. 

                                                             
31Husain Hamid Muhamad, al-Nizham al-Mal wa al-Iqtishad fi al-Islami, 

(Riyadh: Dar al-Nasyr al-Dauli, 2000), 11. 
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Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya 

dengan alam dan sumber daya serta manusia (mu‟amalah) 

dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena 

kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala 

perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis. 

 

b. „Adl ( Keadilan) 

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-

Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan 

terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai 

khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di 

bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya 

diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua 

mendapat manfaat daripadanya secara adail dan baik. Dalam 

banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat 

adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan 

tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa 

pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan 

pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. 

Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai 

golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang 

lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. 

Masing-masing beruasaha mendapatkan hasil yang lebih besar 

daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.  

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan 

antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia 

(mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan 

kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, 

keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan 

dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja beredar 

pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan. 

 

c. Nubuwwah (kenabian) 

Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak 

dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. 

Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk 



47  

 

menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang 

bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan 

mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-muasal 

segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi 

model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat 

keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat Muslim,Allah 

telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan 

sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi 

Muhammad Saw. Sifat-sifat utama sang model yang harus 

diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi 

serta bisnis pada khususnya adalah Sidiq (benar, jujur), 

amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), 

fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan 

tabligh (komunikasi keterbukaan dan pemasaran). 

 

d. Khilafah  

Dalam Al-Qur‟an Allah berfirman bahwa manusia 

diciptakan untuk menjadi khalifah dibumi artinya untuk 

menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada 

dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda: 

“setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai 

pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya”. Ini berlaku 

bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala 

keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala Negara. Nilai ini 

mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam 

(siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk 

menjaga. 

 

e. Ma‟ad (Hasil)  

Pada dasarnya manusia diciptakan di dunia ini untuk 

berjuang, dari belum bisa berjalan menjadi bisa berlari, dari 

belum bisa melafalkan kata-kata menjadi bisa berbicara, dan 

masih banyak contoh lainnya. Dalam perspektif Islam dunia 

adalah ladang akhirat, maksudnya dunia merupakan tempat 

bagi manusia untuk mencari bekal dengan bekerja, 

beraktivitas, dan beramal shaleh. Kelak amalnya itu akan 
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mendatangkan kebahagiaan dan mendapatkan balasan, baik 

semasa hidup di dunia maupun ketika di akhirat nanti. 

 Pada prinsipnya perbuatan baik akan dibalas dengan 

kebaikan, dan demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, 

ma‟ad bermakna balasan, imbalan, ganjaran. Menurut Imam 

Al-Gazhali implikasi konsep ma‟ad dalam kehidupan 

ekonomi dan bisnis misalnya, mendapatkan profit/laba 

sebagai motivasi para pelaku bisnis. Laba tersebut bisa 

didapatkan di dunia dan bisa juga kelak akan diterima di 

akhirat. Karena itu konsep profit/laba mendapatkan legitimasi 

dalam Islam. 

 

F. Kerangka Berfikir 

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Untuk mendukbg 

dalam penelitian ini, berikut akan dikemukakan kerangka 

pemikiran sebagai berikut:  

 

 
Sumber Putri, Y.T.A. dan Edwar, M., (2014) 

Gambar 2 

Kerangka Pemikiran Pengaruh Price Discount Dan 

Bonuspack Terhadap Impulse Buying 

 

Keterangan: 

Y : Variabel dependen Impulse Buying 
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X1 : Variabel Independen Price Discount 

X2 : Variabel Independen Bonus Pack 

F : Uji F ( Pengujian simultan) 

t1, t2 : Uji t (Pengujian parsial) 

 

Dalam kerangka pemikiran pada penelitian ini menggambarkan 

pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam 

penelitian ini model hubungan antar variabel bebas yaitu Price 

Discount (X1) dan Bonus pack  (X2) serta variabel terikat yaitu 

Impulse Buying (Y). Sehingga darai kerangka pemikiran diatas 

dapat dibuat mejadi hipotesis penelitian. 

 

G. Pengujian Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian tersebut telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan semenara 

karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang 

relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh 

melalui pengumpulan data.
32

 Sedangkan pengujian hipotesis 

membuktikan atau menguatkan suatu dugaan atau anggapan 

tentang parameter populasi yang tidak diketahui berdasarkan 

informasi dari sampel yang diambil dari populasi tadi.
33

 

Price discount, merupakan penghematan yang ditawarkan pada 

konsumen dari harga normal akan suatu produk, yang tertera di 

label atau kemasan produk tersebut. Mengatakan bahwa promosi 

potongan harga memberikan beberapa keuntungan diantaranya: 

dapat memicu konsumen untuk membeli dalam jumlah yang 

banyak, mengantisipasi promosi pesaing, dan mendukung 

perdagangan dalam jumlah yang lebih besar. Price discount 

diciptakan untuk meningkatkan penjualan suatu produk yang 

mengalami penurunan dan mendorong konsumen melakukan 

pembelian coba-coba. Untuk memperoleh konsumen dengan 

                                                             
32Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: CV 

Alfabeta, 2016), h.64   
33Naurah Nazhifah Arramadani, “Pengaruh Kualitas Audit Dan Komite Audit 

Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic 

Index (JII),” Αγαη 8, no. 5 (2019): 55. 
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jumlah yang banyak produsen memaksimalkan keuntungan jangka 

pendek dengan cara memberi penawaran price discount. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gumilang dan 

Nurcahya (2016) yang juga menyatakan bahwa Price discount  

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Impulse 

Buying. namun sebaliknya, berdasarkan penelitian yang dilakukan 

Della Ruslimah Sari dan Ihwan Faisal (2018) price discount  tidak 

berpengaruh positif  dan signifikan terhadap impulse buying di 

Giant Ekstra Kabupaten Banjar. Berdasarkan penelitian  Nuroh 

Rohmatin (2020) menunjukkan bahwa variabel potongan harga 

(X1) mempunyai pengaruh terhadap Impulse Buying (Y)  dan 

Bonus pack  (X2) mempunyai pengaruh terhadap Impulse Buying 

(Y).  

Dari uraian tersebut maka dapat diambil hipotesis sebagai 

berikut : 

H0 :Price discount tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

impulse buying pada pelanggan pelanggan Konsumen Surya 

Rumah Belanja Sukabumi Bandar Lampung 

Ha : Price discount mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

impulse buying pada pelanggan pelanggan Konsumen Surya 

Rumah Belanja Sukabumi Bandar Lampung 

 

Bonus pack menawarkan muatan ekstra dari sebuah produk 

dengan harga normal. bonus pack adalah tawaran dengan manfaat 

ekstra dimana manfaat ekstra tersebut berbentuk suatu barang 

dagangan. bonus pack adalah upaya untuk menarik pembelian 

dengan menawarkan produk atau jasa gratis dengan harga yang 

sudah dikurangi untuk mendorong pembelian produk lain. Dari 

uraian tersebut maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut : 

H0 :Bonuspack tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

impulse buying pada pelanggan pelanggan Konsumen Surya 

Rumah Belanja Sukabumi Bandar Lampung 

Ha2:Bonuspack mempunyai pengaruh signifikan terhadap impulse 

buying pada pelanggan pelanggan Konsumen Surya Rumah 

Belanja Sukabumi Bandar Lampung. 
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