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ABSTRAK 

 

 Seiring dengan meningkatnya E-commerce dan Online 

Shop di Indonesia serta tawaran berbagai kemudahan yang 

disajikan dalam aspek belanja membuat meningkatnya perilaku 

konsumtif masyarakat dalam berbelanja. Seiring dengan 

menjamurnya online shop di Indonesia dan kemudahan yang 

ditawarkannya juga akan disertai dengan meningkatnya perilaku 

konsumtif masyarakat modern, mereka tidak hanya membeli 

barang yang dibutuhkan tetapi juga membeli barang yang tidak 

terlalu penting. Konsumen Indonesia baik usia muda maupun tua 

memiliki karakter unplanned. Secara sadar maupun tidak, semua 

orang pasti pernah melakukan pembelian barang yang tidak 

direncanakan sebelumnya. Impulse buying merupakan salah satu 

perilaku konsumen dimana konsumen membeli barang yang 

diinginkan namun tidak mereka butuhkan. Verplanken 

menyatakan dampak dari pembelian impulsif adalah rasa 

penyesalan atas pembelian yang dilakukan, karena barang yang 

dibeli ada barang yang tidak dibutuhkan. Maka penting bagi 

peneliti meneliti masalah ini dengan berbagai variabel lainnya. 

 Metode yang digunakan adalah kuantitatif yaitu penelitian 

yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, 

analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan 

menguji hipotresis yang ditetapkan. Metode pengambilan sampel 

pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. 

Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa UIN Raden Intan 

Lampung yang termasuk golongan Generasi Z. Teknik 

pengumpulan data menggunakan kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya melalui Google Form. Adapun skala yang 

digunakan adalah skala likert. 

 Hasil data yang diperoleh dari mahasiswa Generasi Z UIN 

Raden Intan Lampung bahwa variabel adiksi internet berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap impulse buying online maka 

hipotesis pertama didukung. Hasil uji moderasi religiusitas pada 

hubungan adiksi internet terhadap impulse buying online 

menghasilkan nilai original sampel negatif dan p-value bernilai 

signifikan, dapat diapahami bahwa religiusitas memperlemah 

hubungan adiksi internet terhadap impulse buying online. Hasil uji 
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koefisien determinasi menunjukan bahwa variabel adiksi internet 

dan religiusitas mampu menjelaskan variabilitas sebesar 28,3% 

terhadap impulse buying online, dan sisanya sebesar 71,7% 

diterangkan oleh variabel lainnya diluar yang diteliti dalam 

penelitian ini. Impulse buying online merupakan sifat konsumsi 

negatif seseorang yang dilakukuan tanpa adanya perencanaan dan 

dapat menimbulkan pemborosan dan pembelian berlebihan. Islam 

mengajarkan sikap pertengahan. Tidak kikir juga boros dan 

menganjurkan kesederhanaan dalam berkonsumsi tetapi juga tidak 

melarang umatnya untuk menikmati nikmat yang telah diberikan 

Allah SWT. Maka sebagai seorang muslim yang taat sebaiknya 

kita menghindari sifat tersebut. 

 

Kata kunci : Impulse buying, Adiksi Internet, Religiusitas, Bisnis 

Syariah 
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ABSTRACT 

 

 

 Along with the increase in E-commerce and Online Shops 

in Indonesia as well as the offer of various conveniences presented 

in the shopping aspect, the consumptive behavior of the 

community in shopping has increased. Along with the proliferation 

of online shops in Indonesia and the convenience it offers will also 

be accompanied by an increase in the consumptive behavior of 

modern society, they not only buy things they need but also buy 

things that are not too important. Indonesian consumers, both 

young and old, have an unplanned character. Consciously or not, 

everyone must have made an unplanned purchase of goods. 

Impulse buying is a consumer behavior where consumers buy 

things they want but don't need. Verplanken states that the impact 

of impulse buying is a sense of regret for the purchases made, 

because the items purchased are items that are not needed. So it is 

important for researchers to examine this problem with various 

other variables.  

 The method used is quantitative, namely research used to 

examine a particular population or sample, data analysis is 

quantitative or statistical, with the aim of testing the established 

hypothesis. The sampling method in this study used purposive 

sampling method. The population in this study were UIN Raden 

Intan Lampung students who belonged to the Generation Z group. 

Data collection techniques using questionnaires were data 

collection techniques carried out by giving a set of questions or 

written statements to respondents to answer via Google Form. The 

scale used is the Likert scale.  

 The results of the data obtained from Generation Z 

students at UIN Raden Intan Lampung that the internet addiction 

variable has a positive and significant effect on impulse buying 

online, the first hypothesis is supported. The results of the 

moderation test of religiosity on the relationship between internet 

addiction and online impulse buying resulted in a negative 

original sample value and a significant p-value. It can be 

understood that religiosity weakens the relationship between 

internet addiction and online impulse buying. The results of the 

coefficient of determination test showed that the variables of 

internet addiction and religiosity were able to explain the 
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variability of 28.3% for impulse buying online, and the remaining 

71.7% was explained by other variables outside those studied in 

this study. Impulse buying online is the nature of a person's 

negative consumption that is carried out without planning and can 

lead to waste and excessive purchases. Islam teaches a middle 

attitude. Not stingy nor extravagant and recommends simplicity in 

consumption but also does not forbid his people to enjoy the 

blessings that have been given by Allah SWT. So as a devout 

Muslim we should avoid this trait. 

 

Keywords: Impulse buying, Internet addiction, Religiosity, Sharia 

Business 
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MOTTO 

 
 

Rasulullah SAW, bersabda: "Sesungguhnya iman itu dijadikan 
dalam diri seseorang diantara kamu sebagaimana pakaian, maka 

mohonlah kepada Allah agar Dia memperbaharui."  
(HR. Ath-Thabrani) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

 
Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut 

tentang penulisan skripsi ini, untuk menghindari berbagai 

penafsiran terhadap judul skripsi ini yang berakhir dengan 

kesalahan dalam pemahaman dalam membaca. Maka penulis 

akan menjelaskan dengan memberi arti pada beberapa istilah 

yang terkandung di dalam judul penelitian ini. Penelitian yang 

akan dilakukan ini berjudul : “Peran Moderasi Religiusitas 

pada hubungan Adiksi Internet terhadap Impulse Buying 

Online (Studi Generasi Z UIN Raden Intan Lampung)”. 

Adapun beberapa istilah yang penulis perlu uraikan sebagai 

berikut : 

Peran dalam KBBI memiliki arti pemain atau sandiwara. 

Menurut Sarwono peran merupakan sekumpulan tingkah laku 

yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu.
1
 

Adiksi Internet penggunaan internet secara berlebih dan 

juga berkomorbid dengan kecemasan sosial, kelainan seksual, 

perjudian, dan kecanduan lainnya, bahkan depresi. Internet 

adiktif juga seringkali dihubungkan dengan kurangnya 

kemampuan sosial
2
. Young (2004) mengkarakteristikkan 

pengguna internet dapat digolongkan adiktif jika pengguna tetap 

“aktif” selama 38 jam per minggu, sebagian besar dengan pesan 

teks, dan dapat mengganggu hubungan keluarga, teman, dan 

pekerjaan.
 3
  

Religiusitas menurut Majid religiusitas adalah tingkah 

laku manusia yang sepenuhnya dibentuk oleh kepercayaan atau  

                                                           
1 Sarwono, Psikologi Sosial Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial (Jakarta: 

Balai Pustaka,2002), 98 
2Cunningham & Caldwell. (2010). Internet Addiction and Students: Implications 

for School 
3 Young, K. S. (2004). Internet Addiction : A New Clinical Phenomenon and Its 

Consequences. American Behavioral Scientist 48(4), 402-415. 
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keyakinan kepada kegaiban atau alam gaib, yaitu 

kenyataan-kenyataan supra-empiris.
4
  

Impulse Buying adalah pembelian tanpa perencanaan yang 

diwarnai oleh dorongan kuat untuk membeli yang muncul secara 

tiba-tiba dan seringkali sulit untuk ditahan, yang dipicu secara 

spontan saat berhadapan dengan produk, serta adanya perasaan 

menyenangkan dan penuh gairah.
5
 

Online dalam bahasa Indonesia istilah online dipadankan 

menjadi dalam jaringan (daring), yaitu perangkat elektronik yang 

terhubung ke jaringan internet.
6
 Maksudnya dalam judul ini 

perilaku impulse buying dikhususkan kepada konsumen yang 

melakukan pembelian impulsif pada e-market atau online store. 

Perspektif merupakan suatu kumpulan atau asumsi 

maupun keyakinan tentang suatu hal.
7
  

Bisnis syariah adalah kegiatan ekonomi yang terjadi 

dalam kegiatan ini adalah tukar menukar, jual beli memproduksi 

memasarkan, bekerja memperkerjakan, serta interaksi manusiawi 

lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan.
8
 Syariah secara 

istilah pengertian syariah sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Mahmud Syaltut dalam Hasbi Ash Shiddiqi bahwa syariah 

mengandung arti hukum dan tata aturan yang disyariatkan Allah 

bagi hambanya untuk diikuti.
9
 Jadi bisnis syariah adalah segala 

usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup berupa aktifitas 

produksi, distribusi, konsumsi dan perdagangan baik berupa 

barang maupun jasa yang sesuai dengan aturan-aturan dan 

hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Al Qur‟an dan As 

Sunnah. 

Dalam judul ini peneliti menekankan untuk mengetahui 

sejauh apa dan bagaimana peran variabel religiusitas apakah 

                                                           
4 Madjid, R. 1997. Islam Kemoderenan dan Ke-Indonesiaan. Bandung : Mizan 

Pustaka 
5 Engel et al. 1994. Perilaku Konsumen Jilid I. Jakarta : Bina Rupa Aksara 
6 https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/padanan-istilah-

online-dan-offline 
7Yusuf Qhardawi, Fikih. Zakah. Muassat Ar-Risalah, Cet II Bairut Libanon, 

1408H/1998 Terjemah DidinHafifudin 
8 Bertens, K. 2000. Pengantar EtikaBisnis, Yogyakarta : Kanisius. 
9 Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, Filsafat Hukum Islam,Jakarta : Bulan Bintang, 

1993, h.31  
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memoderasi pada hubungan yang terjadi antara adiksi internet 

terhadap impulse buying online. 

 

B. Latar Belakang Masalah 
 

Kondisi saat ini sudah tidak bisa dipungkiri selalu 

berkaitan dengan teknologi. Kemudahan yang diberikan 

mencangkup dalam segala hal yang hampir bisa dijangkau 

dengan teknologi terutama internet. Model belanja yang saat ini 

sedang marak dan menjadi tren masyarakat modern adalah sistem 

belanja online atau melalui E-commerce, yang tidak 

mengharuskan pembeli datang langsung ketempat perbelanjaan 

seperti halnya belanja sistem pada umumnya. 

Menurut Analytic Data Advertising (ADA), aktivitas 

belanja online naik 400% sejak Maret 2020. Bank Indonesia (BI) 

mencatat, transaksi pembelian lewat e-commerce pada bulan 

Maret 2020 mencapai 98,3 juta transaksi.
10

 Data tesebut 

menunjukkan angka yang sangat wajar jika kita melihat keadaan 

sekarang dimana orang-orang sudah mulai berbondong-bondong 

berpindah haluan dengan mengutamakan berbelanja di 

marketplace, yang demikian menunjukkan bahwa masyarakat 

mulai tertarik untuk melakukan aktivitas jual beli melalui 

internet. 

Pada sistem belanja online banyak memberikan 

kemudahan dan kepraktisan dalam segala hal, konsumen dapat 

membeli barang dimana saja dan kapan saja, asalkan perangkat 

yang digunakan terkoneksi dengan internet. Seperti yang 

dikemukakan oleh Digital Market Outlook yang menyebutkan 

bahwa pengguna E-commerce di Indonesia pada tahun ini 

diprediksi tumbuh 15% dari total 138 juta pengguna pada tahun 

2020 atau mencapai 159 juta pengggguna di tahun 2021.
11

 

 Gambar 1. Proyeksi Penjualan E-commerce 2021 

                                                           
10 Galuh Putri Riyanto, Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 

Juta,https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-

indonesia2021-tembus-202-juta  
11 https://www.statista.com/outlook/digital-markets 
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 Sumber : eMarketer, 6 Juli 2021 

Seiring dengan meningkatnya E-commerce dan Online 

Shop di Indonesia serta tawaran berbagai kemudahan yang 

disajikan dalam aspek belanja membuat meningkatnya perilaku 

konsumtif masyarakat dalam berbelanja. Seiring dengan 

menjamurnya online shop di Indonesia dan kemudahan yang 

ditawarkannya juga akan disertai dengan meningkatnya perilaku 

konsumtif masyarakat modern, mereka tidak hanya membeli 

barang yang dibutuhkan tetapi juga membeli barang yang tidak 

terlalu penting.
12

 

Menurut Verplanken pembelian yang tidak direncanakan 

adalah impulse buying yaitu pembelian yang dilakukan tanpa 

pertimbangan, terdiri dari peran penting emosi dan didorong oleh 

desakan tak tertahankan untuk membeli.
13

  Menurut Susanta 

sebagian besar konsumen Indonesia baik usia muda maupun tua 

memiliki karakter unplanned. Secara sadar maupun tidak, semua 

orang pasti pernah melakukan pembelian barang yang tidak 

direncanakan sebelumnya. Impulse buying merupakan salah satu 

perilaku konsumen dimana konsumen membeli barang yang 

diinginkan namun tidak mereka butuhkan. Verplanken juga 

menyatakan dampak dari pembelian impulsif adalah rasa 

penyesalan atas pembelian yang dilakukan, karena barang yang 

dibeli ada barang yang tidak dibutuhkan, dapat diartikan bahwa 

individu mengeluarkan uang secara percuma. Individu tertentu 

                                                           
12 Aqmarina, Zulfa. 2018. Pengaruh Motivasi Hedonic Shopping dan Adiksi 

Internet terhadap Online Impulse buying. Tazkiya Journal Of Psychology, 
13 Verplanken, B., & Herabadi, A.G. (2003). Buying impulses: a study on 

impulsive consumption. Tesis.Universitas Katolik Nijmegen 
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juga mengorbankan kesejahteraan finansialnya demi perasaan 

senang yang biasanya terjadi dalam jangka waktu sebentar atau 

sementara.
 14

 

Lebih jauh pembeli impulsif akan mengalami 

permasalahan dengan keuangannya. Tidak terkendalinya perilaku 

impulsif membuat kita menderita dalam hal keuangan. Pembelian 

tanpa rencana, terutama pembelian secara impulsif, sering terjadi 

karena pengaruh lingkungan berbelanja yang terlalu kompleks 

seperti banyaknya ragam pilihan barang dagangan yang 

ditawarkan ataupun tingkat harga yang bervariasi.
15

 Berdasarkan 

hasil pra survey pada 50 orang generasi Z pengguna e-commerce 

di Lampung menunjukan bahwa 96% responde mengaku 

menyesali impulse buying karena tidak memiliki alernatif produk 

sejenis dan sebanyak 90% respon menyesali impulsea buying, 

sebab fungsi produk tidak sesuai dengan harapan. 

Hasil survei yang dilakukan oleh Markplus Insight 

terhadap perilaku pembelian konsumen Indonesia menunjukkan 

bahwa 28.3% segmen konsumen anak muda adalah konsumen 

yang sering melakukan pembelian tidak terencana bahkan 

tergolong impulsif.
16

 Hal tersebut sudah menjadi hal wajar 

mengingat banyak para pedagang yang sudah beralih dan 

memanfaatkan teknologi untuk memaksimalkan peruntungannya 

dengan cara membuat toko online yang dampaknya sangat besar 

terhadap keberlangsungan toko mereka.  

 

Strategi serta penawaran menarik dengan cakupan sangat 

luas mudah digalakan dengan cara online, banyak para konsumen 

tertarik bahkan secara tidak sadar banyak yang melakukan 

pembelian tanpa perencanaan sebelumnya disebabkan karena 

mudahnya melakukan hal tersebut melalui media internet. 

Aqmarina et al dalam penelitannya pada tahun 2018 menyatakan 

bahwa impulse buying secara online dipengaruhi oleh berbagai 

faktor diantaranya adalah variabel situasional seperti ketersediaan 

                                                           
14 Verplanken. B., & Sato, A. (2011) The Psychology of Impulse buying : An 

Integrative self-regulation approach. Journal Consumer Policy   
15 Hausman, A., 2000, A multi- method investigation of consumer motivations in 

impulse buying behavior, Journal of Consumer Marketing. 
16http://marketeers.com/segmentasi-anak-muda-indonesia-berdasarkan-spending-

behavior/ (1September 2016) 
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waktu dan uang, promosi, kepemilikan kartu kredit, selain itu 

juga dipengaruhi oleh variabel person-related seperti jenis 

kelamin, motivasi belanja hedonis, adiksi internet dan sifat 

matrealisme.
17

 

CNN Indonesia pada tahun 2019 menyatakan bahwa 

Indonesia masuk dalam daftar lima besar pecandu internet di 

dunia. Dalam sehari penggunaan internet penduduk Indonesia 

bisa mencapai 8 jam 36 menit. Ini berarti dalam sehari pengguna 

Indonesia menghabiskan lebih dari sepertiga waktu hidupnya 

untuk berinternet.
18

 Sebanyak 68% pengguna internet di 

Indonesia melakukan transaksi online paling sedikit satu kali 

dalam penelitian Goh et al., 2012.
19

 Berdasarkan data tersebut 

dapat memungkinkan pecandu internet lebih pantas untuk 

melakukan transaksi online yang lebih banyak ketika membeli 

suatu barang. 

Adiksi internet adalah kondisi di mana seseorang merasa 

senang dan nyaman dalam waktu yang lebih lama untuk 

terkoneksi dengan internet dan akan memberikan reaksi negatif 

yang besar apabila koneksinya terganggu atau terhentikan.
20

 

Buruknya adalah kecanduan internet dapat mengakibatkan efek 

samping yang cukup besar pada kehidupan remaja, seperti 

kecemasan, depresi, penurunan fisik dan kesehatan mental, 

hubungan interpersonal, dan penurunan kinerja.
21

 Dampak 

lainnya seperti berkurangnya interaksi sosial secara langsung, 

terlalu banyak bermain handphone, seringnya menunda-nunda 

pekerjaan, mengalami insomnia atau susah tidur, terganggunya 

                                                           
17 Aqmarina, Zulfa. 2018. Pengaruh Motivasi Hedonic Shopping dan Adiksi 

Internet terhadap Online Impulse buying. Tazkiya Journal Of Psychology, Vol 6 No 2 
18 CNN Indonesia (2019). Pengguna Indonesia Masuk Lima Besar Pecandu 

Internet di Dunia 
19 Goh, Y. S., N. Priambodo, and M. D. Shieh. 2012. Online Shopping Behavior in 

Taiwan and Indonesia. The Asian Conference on Media and Mass Communication, 

pp: 97-107. 
20 Winatha, R, & Sukaatmadja, I.(2014). Pengaruh Sifat Materialisme Dan 

Kecanduan Internet Terhadap Perilaku Pembelian Impulsif Secara Online. E-Jurnal 

Manajemen Universitas Udayana 
21 Wee, C., Zhao, Z., Yap, P., Wu, G., Shi, F., Price, T., Du, Y., Xu, J., Zhou, Y., 

&Shen, D. (2014). Disrupted brain functional network in internet addiction disorder: 

A resting-state functional magnetic resonance imaging study. PloS One, 9(9), 107-306 
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kesehatan mata subjek, menurunnya prestasi belajar.
22

 Young 

menyatakan bahwa sulit menjauhi internet, memiliki masalah 

interpersonal, sulit mengatur waktu berinternet, menggunakan 

internet sebagai solusi dapat menjadi indikasi bahwa seseorang 

tersebut terdampak kecanduan internet.
23

 

Orang-orang yang memiliki adiksi internet sering 

dimanfaatkan atau menjadi sasaran oleh pemasar untuk 

menawarkan diskon atau promosi miliknya. Anak muda 

memanfaatkan internet sebagai sumber informasi dalam 

menghadapi tantangan global. Ini didasarkan pada tinggi rasa 

ingin tahu di kalangan anak muda. Karena melalui web dan 

beberapa fitur lain di internet, semua pengetahuan dan informasi 

akan mudah didapat oleh mereka. Fitria menyarankan bagi 

peneliti selanjutnya, dapat meneliti variabel independent bagi 

pembelian impulsif remaja seperti pada konformitas, konsep diri, 

regulasi diri atau bahkan menjadikan pembelian impulsif 

difokuskan kepada teknik-teknik pembelian impulsif yang 

dilakukan di dalam berbelanja lainnya.
24

 Seirama dengan itu 

berdasarkan pendapat Poli Adiksi Internet hingga kini dianggap 

sebagai topik yang kian serius ditemukan pada kelompok remaja 

dan dewasa seiring dengan semakin meluasnya penggunaan 

internet dalam hidup manusia.
25

 

Masalah tentang internet tidak bisa terlepas oleh Generasi 

masa kini atau biasa disebut Milenial dan Generasi Z. Peran 

Milenial dan Generasi Z dalam pemanfaatan teknologi sangat 

besar terutama dalam hal belanja online. Elmore mengatakan 

bahwa generasi Z adalah generasi global pertama, dengan 

kemampuan multilingual yang baik, pemahaman teknologi yang 

luar biasa, generasi ini juga memiliki kemampuan multitasking 

yang baik, lalu generasi ini dikatakan mengalami sindrom Fear of 

Missing Out (FOMO) yang artinya adalah mereka berusaha 

                                                           
22Siti Nurina Hakim, Aliffatullah Alyu Raj. 2017. Dampak Kecanduan Internet 

(internet addiction) pada remaja. Prosiding temu ilmiah x Ikatan Psikologi 

Perkembangan Indonesia. 
23 Young, K. S. (2004). Internet Addiction : A New Clinical Phenomenon and Its 

Consequences. American Behavioral Scientist  
24 Fitria sari dan nita sri handayani . 2019. Kontrol diri dan pembelian impulsif 

pakaian pada remaja penggemar k-pop. Fakultas psikologi. Universitas gunadarma. 

Depok  
25 Poil,R.2017, „Internet addiction up date: diagnostic criteria,assessment and 

prevalence ‟, 7, pp . 4 -8. 
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mendapatkan dan mengetahui semua informasi yang ada secara 

aktual atau tepat waktu, memiliki kekhawatiran terhadap 

keterlambatan update informasi Generasi Z terbiasa dengan akses 

informasi yang selalu cepat, cenderung tidak menghargai usaha, 

dan menyukai hal-hal yang praktis.
26

  

Generasi Z adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1997 

hingga tahun 2000-an. Dilansir dari BBC, generasi Z adalah 

generasi yang masih muda dan tidak pernah mengenal kehidupan 

tanpa teknologi sehingga terkadang disebut sebagai I-Gen. 

Generasi Z dinilai sebagai generasi yang ambisius, mahir tentang 

hal digital, percaya diri, mempertanyakan otoritas, banyak 

menggunakan bahasa gaul, lebih sering menghabiskan waktu 

sendiri, dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Generasi Z juga 

rentan terkena depresi juga anxiety.
27

  

Direktur Riset Katadata Insight Center Mulya Amri 

mengatakan konsumen Generasi Z dan 

Milenial dengan berkontribusi sebesar 85 persen dari total 

transaksi e-commerce pada tahun 2019. Meskipun didominasi 

milenial, konsumen E-commerce juga berasal dari lintas 

generasi.
28

 Menurut sensus Badan Pusat Statistik (BPS), Generasi 

Z merupakan segmen terbesar di Indonesia yang mencakup 

27,94% dari total penduduk yang memiliki rentan kelahiran 

1997-2012. Generasi ini cerdas secara digital dengan daya beli 

yang signifikan.
29

 Dengan data yang disajikan bisa dikatakan 

Generasi Z merupakan generasi yang tidak lepas dengan Internet 

bahkan berpeluang untuk berperilaku adiksi internet. Maka 

penulis tertarik untuk menjadikan Generasi Z menjadi objek 

penelitian dan menambahkan variabel Adiksi Internet terhadap 

Impulse buying Online karena saling berkaitan dengan Generasi 

Z yang terikat dan tak terpisahkan dengan teknologi yang tentu 

saja akan berpengaruh terhadap perilakunya. Tak hanya itu dalam 

penelitian Komang et al, juga menyarankan peneliti selanjutnya 

untuk menambahkan lagi variabel lain yang dapat mempengaruhi 

                                                           
26 Elmore, T. (2014).Gen Z vs. Millennials: The Differences Between These 

Generations, 
27 https://www.bbc.com/news.topics/cdq43880klt/generation-z  
28 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/22/sensus-penduduk 
29 Bps.Berita Resmi Statistik No. 07/01/Th.XXIV, 21 Januari 2021 

https://www.tempo.co/tag/generasi-z
https://www.tempo.co/tag/milenial
https://www.tempo.co/tag/e-commerce
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impulse buying secara online. Selain itu menambahkan jumlah 

sampel, mencari lebih luas ruang lingkup penelitian.
30  

Berdasarkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan 

pengaruh adiksi internet terhadap impulse buying terdahulu yaitu 

hubungan adiksi internet terhadap impulse buying memiliki 

inkonsistensi atau ketidakkonsistenan hasil dalam penelitiannya. 

Penelitian dari Putra et al, pada tahun 2015 membuktikan bahwa 

kecanduan internet secara signifikan berpengaruh positif terhadap 

perilaku pembelian impulsif online. Diperkuat oleh penelitian 

Wulandari pada tahun 2018 menyatakan hasil uji yang didapat 

kecanduan internet memiliki potensi yang lebih besar untuk 

melakukan belanja kompulsif online. Adiksi internet (withdrawal 

and social problem, time management and performance, reality 

substitute) memiliki pengaruh bersama yang signifikan terhadap 

impulse buying secara online dalam penelitian Aqmarina. 

Penelitian Putri pada tahun 2019 mengatakan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan dari adiksi internet terhadap perilaku 

impulse buying online pada remaja. Juga penelitian Winatha et al, 

menyatakan bahwa perilaku kecanduan internet dan materialisme 

berpengaruh signifikan terhadap pembelian impulsif secara 

online.
31

 

Tetapi dalam sisi lain terdapat penelitian oleh Zulfa pada 

tahun 2018 yang menyatakan bahwa adiksi internet berpengaruh 

tidak signifikan terhadap impulse buying online dikarenakan ada 

beberapa dimensi pada adiksi internet yang tidak sesuai. Selain 

itu dalam penelitian Ardlilah tentang kecanduan internet terhadap 

compulsive buying online menyatakan bahwa adiksi internet 

hanya menghasilkan signifikansi kecil yaitu sebesar 9.30% dan 

90,70% oleh faktor lain. Maria et al, dalam penelitiannya pada 

tahun 2020 menyatakan bahwa flow experience online ketika 

berinteraksi dengan internet tidak berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian konsumen. Berdasarkan hasil penelitian 

Fitria et al, 2019 menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif 

antara adiksi internet dan pembelian impulsif karena hal tersebut 

dapat diminimalisirkan dengan kontrol diri seseorang.  

                                                           
30 I Komang Agus Hari Chandra, Ni Made Purnami. Pengaruh Jenis Kelamin, 

Promosi Penjualan dan Sifat Materialisme Terhadap Perilaku Impulse buying secara 

Online. 2013. hal. 2346 
31 Regina giovanna dan I Putu gede. Pengaruh sifat materialisme dan kecanduan 

internet terhadap pembelian impulsif secara online 
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Religiusitas yaitu menunjuk pada tingkat keterikatan 

individu terhadap agamanya. Hal ini menunjukkan bahwa 

individu telah menghayati dan menjalankan ajaran agamanya 

sehingga berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan 

hidupnya.
32

 Wulff menjelaskan bahwa religi yaitu merupakan 

sesuatu yang dirasakan sangat dalam, yang bersentuhan dengan 

keinginan seseorang, membutuhkan ketaatan dan memberikan 

imbalan atau mengikat seseorang dalam suatu masyarakat.
33

 

Seseorang yang memperdalam pengetahuan religiusitas dan 

mengamalkan sesuai ketentuan akan berpengaruh di setiap 

detail kehidupannya terutama dalam kesehariannya. 

Menurut Salim religius/agama ialah peraturan Allah SWT, 

yang diturunkan-Nya kepada rasul-rasul-Nya yang telah lalu, 

yang berisi suruhan, larangan dan sebagainya yang wajib ditaati 

oleh umat manusia dan menjadi pedoman serta pegangan hidup 

agar selamat dunia dan akhirat. Agama adalah kendali hidup, dan 

barang siapa hidupnya tak terkendalikan, niscaya manusia itu 

akan terjerumus dan tidak akan menentu arah tujuannya, maka 

akan membahayakan diri mereka sendiri.
34

 Menurut stark ada 

beberapa indikator yang dapat mengindikasi tingkat religiusitas 

seseorang yaitu mempercayai adanya tuhan, mempercayai hal 

gaib, mengetahui ajaran agama, melakukan peribadatan, 

menerapkan ajaran agama dalam keseharian
35

 

Berdasarkan inkonsistensi hasil pengaruh adiksi internet 

terhadap impulse buying dan dari penjelasan tentang religiusitas 

yang telah dipaparkan beberapa ahli. Sebab itu penulis ingin 

menjadikan religiusitas sebagai variabel moderator karena 

menurut saran dari Fadilah merekomendasikan para konsumen 

muslim meningkatkan religiusitas untuk mengontrol perilaku 

konsumtif.
36

 Hal serupa yaitu penelitian yang dilakukan Godo 

Tjahjono menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh negatif 

                                                           
32 Gufron, M. N. & Risnawati S,. 2010. Teori-Teori Psikologi ( Yogyakarta:Ar-

Ruzz Media Grup) 
33 Fuad Nashori & Mucharam, R D., Mengembangkan Kreativitas Dalam 

Perspektif PsikologiIslami, Menara Kudus, Yogyakarta, 2002, h. 69. 
34 Mujahid Abdul Manaf, Sejarah Agama-Agama, PT Raja Grafindo Persada, 

Yogyakarta, 1994, h. 3-4. 
35 Glock dan Stark (1996) 
36 Alfiatus Nur Fadilah, Darna, dan Achmad Bakhrul Muchtasib. (2019). Analisis 

Pengaruh Promosi Digital terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Perbankan 

Syariah dalam berbelanja online dengan Religiusitas sebagai variabel Moderasi. 
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terhadap keinginan membeli suatu barang.
37

 Selain itu, hasil dari 

penelitian Nasrullah bahwa religiusitas dapat mengontrol 

pengaruh Islamic branding terhadap keputusan konsumen dalam 

membeli sesuatu.
38

 

Islam mengajarkan dalam memenuhi kebutuhan hidup 

hendaklah kebutuhan (needs) lebih mendominasi bukan sekedar 

kepada keinginan (wants) hendaknya seorang muslim dalam 

berbelanja secara adil, dalam arti tidak kurang dan tidak 

berlebihan dari yang semestinya. Jangan kikir dan jangan pula 

boros. Membelanjakan harta untuk kebutuhan pribadi, dianjurkan 

dengan ukuran kewajaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu 

wa Ta‟ala: 

                                                                                             
             

Artinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan 

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

adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang 

demikian. (QS: Al-Furqon 67) 

Ayat di atas menjelaskan dalam membelanjakan hartanya 

seorang muslim tidak berlebih-lebihan. Yakni mereka tidak 

menghambur-hamburkan hartanya dalam berbelanja lebih dari 

apa yang diperlukan, tidak pula kikir. Tetapi mereka 

membelanjakan hartanya dengan pembelanjaan yang seimbang 

dan selektif serta pertengahan. Sebaik-baik perkara ialah yang 

dilakukan secara pertengahan, yakni tidak berlebih-lebihan dan 

tidak pula kikir. Larangan tidak berbuat boros juga terdapat 

dalam hadis Riwayat Muslim yaitu : “Hadits dari Abu Hurairah 

r.a berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “ sesungguhnya 

Allah Swt. Menyukai tiga macam yaitu, kalau kamu menyembah 

kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apapun 

dan supaya kamu berpegang teguh dengan ikatan Allah dan 

                                                           
37 Tjahjono, G. (2014). Religiosity and the Intention to Buy Luxury Goods Among 

Young Indonesian Muslims in Jakarta (Dissertation). University of Western Sydney, 

Australia, Sydney 
38 Nasrullah, M. (2015). Islamic Branding, Religiusitas Dan Keputusan Konsumen 

Terhadap Produk. Jurnal Hukum Islam (JHI), 13(2), 79–87. 
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janganlah bercerai-berai. Dia membenci bila kamu banyak bicara 

dan banyak bertanya dan memboroskan harta.”(H.R Muslim)
39 

Dilihat dari uraian di atas perilaku pembelian impulsif 

dapat disebabkan oleh adiksi internet dan memungkinkan 

permasalahan tersebut bisa diatasi dengan pengaruh religiusitas 

seseorang. Maka, penulis akan mengangkat permasalahan 

tersebut dengan mengangkat judul penelitian: “Peran Moderasi 

Religiusitas pada hubungan Adiksi Internet terhadap Impulse 

Buying Online”. 

Berdasarkan hasil survei yang saya lakukan pada tanggal 

27-29 november yang saya lakukan secara acak pada mahasiswa 

UIN Raden Intan Lampung kepada sekitar 20 orang responden 

menunjukkan bahwa. 

1. Generasi Z 100% menyatakan bahwa mereka tidak bisa 

berlepas dari teknologi dalam kesehariannya. 

2. Dalam menggunakan teknologi mayoritas generasi Z hanya 

mencari konten hiburan dan diikuti pengetahuan umum, hanya 

sebagian kecil lebih tepatnya 15% yang menggunakan 

teknologi sebagai media untuk memperdalam ilmu 

keagamaannya. 

3. Keinginan generasi Z dalam menggunakan teknologi sebagai 

sarana memperdalam ilmu keagamaan hanya sekitar 30%, 

mengingat bahwa dengan internet semua mudah diakses dan 

berbagai sumber yang banyak. 

4. Sebesar 75% generasi Z tidak dapat mengontrol penggunaan 

gadget mereka bahkan tergolong lalai 

5. Hanya 15% dari generasi Z yang menjadikan sosial media 

mereka menjadi sarana dakwah/sharing ilmu keagamaan. 

Dalam pandangan islam Generasi Z kurang dapat 

memanfaatkan dan memaksimalkan teknologi dengan efektif, 

pasalnya dengan berbagai kemudahan dan kepraktisan mayoritas 

tidak mengedepankan kepentingan agamanya mereka cenderung 

mementingkan konten-konten yang sifatnya hanya hiburan 

semata. Padahal dengan kemajuan teknologi sekarang bisa 

dengan mudah mengakses baik artikel, e-book, maupun video 

keagaamaan secara bebas. 

                                                           
 39 Sohari, Ahmad Djail Afif dan Muhammad Syafi‟I, Hadits Tematik,( 

Jakarta:Diadit Media, 2006), h. 163 
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Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 36 : 

                                                                                              

                
                  

        
“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu 

ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, 

semua itu akan diminta pertanggung jawabannya. Dan jangan 

lah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya.” 

Dan firman Allah dalam surah Al-Ashr 

ْوَساَنِلَفِيُِخْسزِ  1}َِواْلَعْصزِِ ِاْْلِ ِالَِّذيَهِآَمىُواِ {2}ِإِنَّ إَِّلَّ

َِوتََواَصْواِ الَِحاِتَِوتََواَصْواِبِاْلَحقِّ َوَعِملُواِالصَّ

ْبزِِ  {3}ِبِالصَّ

 “Demi masa, sungguh, manusia berada dalam kerugian, 

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan 

serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati 

untuk kesabaran” 

Dalam konteks kedua ayat ini maka segala sesuatu akan 

diminta pertanggung jawaban, secara keseluruhan waktu dan 

fasilitas yang telah allah berikan harus kita gunakan dengan 

seefektif mungkin dan harus ditunaikan sebagaimana haknya. 

Termasuk waktu yang selalu kita lalaikan dan berbagai fasilitas 

kemajuan teknologi yang tidak digunakan untuk kepentingan 

memperdalam agama allah dan kita lebih mementingkan urusan 

lain. Karena dalam surah Al-Ashr orang yang beriman atau 

beruntung adalah yang mengerjakan kebaikan amal sholeh dan 

saling menasehati. 

Mengenai subjek penelitian penulis memilih mahasiswa 

UIN Raden Intan Lampung. Karena mahasiswa tingkat awal 

memiliki rata rata usia 17-20an dan sedang memasuki masa 

remaja akhir yang menuju dewasa awal. Pada masa transisi 

tersebut, remaja mengalami perkembangan fisik, sosial, dan 



14 
 

 
 

kognitif yang berproses secara bersama.
40

 Mahasiswa UIN Raden 

Intan Lampung mayoritas berjenis kelamin perempuan yang 

hampir mendekati angka 60%. Mulyono mengatakan dalam 

penelitiannya bahwa perempuan cenderung melakukan impulse 

buying dibandingkan laki-laki. Masa awal perkuliahan 

merupakan masa-masa penyesuaian diri terhadap lingkungan.
41

 

Pada masa awal perkuliahan ini, mahasiswa masih melakukan 

penyesuaian diri, termasuk penyesuaian perilakunya. Hal ini 

menjadi salah satu faktor yang menambah kecenderungan 

mahasiswa tingkat awal melakukan pembelian secara impulsif.  

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang 

diajukan berdasarkan uraian di atas, peneliti membatasi 

permasalah dengan hanya menggunakan 3 faktor yaitu Pengaruh 

Adiksi Internet terhadap Impulse Buying Online dan peran 

Religiusitas sebagai variabel moderator.  

 

D. Rumusan Masalah 

1. Apakah Adiksi Internet berpengaruh terhadap Impulse buying 

Online pada Generasi Z Mahasiswa Raden Intan Lampung? 

2. Apakah Religiusitas memoderasi hubungan antara Adiksi 

Internet terhadap Impulse Buying Online pada Generasi Z 

Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung? 

3. Bagaimana Perspektif Bisnis Syariah dalam perilaku Impulse 

Buying Online Generasi Z Mahasiswa UIN Raden Intan 

Lampung? 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, berikut tujuan 

penelitian yang ingin dicapai : 

1. Untuk menguji pengaruh Adiksi Internet terhadap Impulse 

buying Online pada Generasi Z mahasiswa UIN Raden Intan 

Lampung 

                                                           
 40 Santrock, J.W. (2012). Life-Span Development (Perkembangan Masa Hidup 

Edisi 13 Jilid 1, Penerjemah: Widyasinta,B). Jakarta: Erlangga 

 41 Hurlock, Elizabeth B. 1997, “Psikologi Perkembangan Suatu 

pendekatanrentang kehidupan”, Edisi kelima, Erlangga  



15 
 

 
 

2. Untuk menguji pengaruh moderasi Religiusitas pada 

hubungan Adiksi Internet terhadap Impulse Buying Online 

pada Generasi Z mahasiswa UIN Raden Intan Lampung 

3. Untuk mengetahui perspektif Bisnis Syariah terhadap perilaku 

Impulse Buying Online pada Generasi Z Mahasiswa UIN 

Raden Intan Lampung 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik 

secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut : 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Penelitian mengenai peran moderasi religiusitas pada 

hubungan adiksi internet terhadap impulse buying online 

diharapkan dapat berguna bagi penelitian-penelitian dengan 

tema yang sama atau relevan sehingga dapat memberikan 

kontribusi bagi pengembangan manajemen bisnis syariah. 

2. Manfaat Secara Praktis 

 

a) Bagi peneliti 

 Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengaplikasikan 

ilmu pengetahuan selama menempuh studi 

manajemen bisnis syariah kedalam karya nyata. Selain 

itu peneliti dapat mengetahui permasalahan dalam 

perilaku konsumen yang ada di manajemen bisnis 

syariah khususnya di bidang manajemen pemasaran. 

b) Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru 

mengenai manajemen pemasaran khususnya dalam 

perilaku konsumen serta solusi yang tepat untuk 

dilakukan. 

c) Manajemen Bisnis Syariah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan atau referensi kepada manajemen bisnis 

syariah pada umumnya untuk meningkatkan 

pengetahuan manajemen pemasaran pada bidang 

perilaku konsumen. 

\ 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Tidak sedikit penelitian di Indonesia yang membahas 

tentang perilaku impulse buying, tetapi dalam setiap penelitian 

terdapat ciri atau karakteristik yang berbeda-beda terkait objek, 

subjek, teori maupun metode penelitian yang digunakan. Karena 

terdapat banyak perbedaan maka hasil yang dicapai juga 

merupakan suatu data yang baru atau belum pernah ada 

sebelumnya karena perbedaan tersebut. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian 

Aqmarina et al yang berjudul “ Pengaruh Motivasi Hedonic 

Shopping dan Adiksi Internet Terhadap online impulse buying”. 

Penelitian kali ini berbeda dari sebelumnya dari segi variabel 

Independen hanya menggunakan Adiksi Internet dan 

menambahkan variabel religiusitas sebagai variabel moderator. 

Selain itu, objek yang digunakan berbeda yaitu Generasi Z 

Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung  

Dalam penelitian Astuti (2018) yang berjudul “Pengaruh 

Gaya Hidup dan Sifat kepribadian terhadap Pembelian Impulsif”. 

Perbedaannya pada penelitian ini adalah dari variabel 

independent memfokuskan perilaku hanya kepada Adiksi Internet 

dan mengkhususkan variabel dependen menjadi Impulse buying 

Online. Selain itu, jika penelitian sebelumnya menggunakan 

objek di Universitas Islam Syarif Hidayatullah maka penelitian 

menggunakan objek Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. 

Penelitian yang dilakukan Rahmat et al., 2020 yang 

bertujuan untuk menguji Hedonisme dan Religiusitas terhadap 

Perilaku Konsumtif Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam IAIN Bukit Tinggi. Untuk sampel penelitian menggunakan 

teknik cluster sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

hedonisme memiliki pengaruh positif pada perilaku konsumtif 

mahasiswa, artinya semakin tinggi tingkat hedonisme, maka 

semakin tinggi perilaku konsumtif Mahasiswa. Sementara itu, 

religiusitas ditemukan memiliki signifikansi negatif terhadap 

perilaku konsumtif Mahasiswa, artinya semakin tinggi tingkat 

religius Mahasiswa. 

 

 

 

 

 



17 
 

 
 

 

Berdasarkan penelitian dari Kharisma (2021) yang berjudul 

“pengaruh Religiusitas dan Fashion Involvement terhadap 

Impulse Buying melalui Emosi Positif sebagai variabel 

Intervening (Studi Mahasiswa UIN Salatiga)” Pengumpulan ini 

menggunakan kuesioner. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik probability sampling populasi yaitu 

mahasiswa FEBI/IAIN Salatiga memiliki kesempatan yang sama 

untuk dijadikan responden. 

 

Perbedaan penelitian ini terletak pada tujuan penelitian, 

subjek penelitian, objek penelitian, metode, teknik pengambilan 

sampel, dana analisis data yang digunakan. Tujuan penelitian ini 

untuk menguji peran moderasi Religiusitas pada hubungan antara 

Adiksi Internet terhadap Impulse buying pada Generasi Z 

Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang pernah melakukan 

pembelian online dan juga perilaku mahasiswa yang tidak bisa 

dipisahkan oleh Internet. Karena impulse buying merupakan 

perilaku yang tidak bisa dibiarkan terus menerus mengingat 

mahasiswa harus menghindari perilaku tersebut sesegera 

mungkin. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan 

penyebaran kuesioner dan pengambilan sampel menggunakan 

non probability sampling. 

 

H. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika pada penulisan skripsi pada penelitian ini 

disusun dalam bentuk, sebagai berikut : 

 

i. Bagian Awal 

Bagian awal pada skripsi bersisi cover skripsi, halaman 

sampul, halaman abstrak, halaman pernyataan orasionalitas, 

halaman persetujuan, halaman pengesahan, daftar isi, daftar 

tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. 

ii. Bagian Subtansi (Inti) 

Bagian Inti skripsi terdiri dari : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini terdiri dari penegasan judul, 

latar belakang masalah, identifikasi dan 
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batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian 

terdahulu yang relevan dan sistematika 

penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN 

  HIPOTESIS 

Pada bab ini berisi teori-teori mengenai 

adiksi internet, impulse buying, religiusitas, 

kerangka pikir dan hipotesis 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi waktu dan tempat 

penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, 

populasi, sampel dan pengumpulan data, 

definisi operasional variabel, instrumen 

penelitian, uji validitas dan reliabilitas data, 

uji moderasi dan uji hipotesis 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN   

  PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang deskripsi data 

dan pembahasan hasil penelitian dana 

analisis secara kuantitatif 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh penulis serta 

rekomendasi penulis untuk penelitian 

iii. Bagian akhir 

Pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar rujukan dan 

lampiran
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

 

A. Teori Yang Digunakan 

1. Teori Pemasaran 

Pada umumnya, pengertian dari pemasaran bagi setiap 

perusahaan tidak berbeda. Pemasaran dikatakan sebagai bentuk 

kegiatan yang berlangsung untuk berinteraksi dengan konsumen 

dan memperoleh keuntungan guna mempertahankan 

kelangsungan hidup suatu perusahaan. Menurut Kotler dan 

Armstrong menyatakan bahwa pemasaran adalah sebagai proses 

dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan 

membangun hubungan pelanggan yang kuat untuk menangkap 

nilai dari pelanggan sebagai imbalan.
42

  

Kegiatan pemasaran perusahaan harus dapat memberikan 

kepuasan kepada konsumen bila ingin mendapatkan tanggapan 

yang baik dari konsumen. Perusahaan harus secara penuh 

tanggung jawab tentang kepuasan produk yang ditawarkan 

tersebut. Dengan demikian, maka segala aktivitas perusahaan, 

harusnya diarahkan untuk dapat memuaskan konsumen yang 

pada akhirnya bertujuan untuk memperoleh laba.  

 

a) Konsep Pemasaran  
 Konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk 

mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan adalah 

perusahaan tersebut harus menjadi lebih efektif dibandingkan 

para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan 

mengomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang 

terpilih. Menurut Kotler dan Keller, diantaranya adalah 

pemasaran bersandar pada konsep inti berikut:  

 

 

                                                           
 42 Kotler, P. (2012). Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, 

Implementasi,dan Pengendalian. Jakarta: Salemba Empat.  

 



20 
 

 
 

1) Konsep Produksi.  

Konsep ini menyatakan bahwa konsumen lebih menyukai 

produk yang tersedia dalam jumlah banyak dan tidak 

mahal. Para manajer dari bisnis yang berorientasi pada 

produksi berkonsentrasi untuk mencapai efisiensi produksi 

yang tinggi, biaya rendah, dan distribusi massal. Konsep 

produksi digunakan ketika suatu perusahaan ingin 

memperluas pasar.  

2) Konsep Produk.  

Konsep produk berpendapat bahwa konsumen menyukai 

produk yang menawarkan kualitas, kinerja, atau fitur 

inovatif terbaik, karena produk baru tidak akan sukses jika 

tidak didukung oleh harga, distribusi, iklan, dan penjualan 

yang tepat.  

3) Konsep Penjualan  

Konsep penjualan dipraktikkan paling agresif untuk 

barang-barang yang tidak dicari, yaitu barang-barang yang 

biasanya tidak terpikirkan untuk dibeli konsumen, seperti 

asuransi, ensiklopedia, dan peti mati. Kebanyakan 

perusahaan juga mempraktikkan konsep penjualan ketika 

mengalami kelebihan kapasitas.  

4) Konsep Pemasaran.  

Konsep pemasaran beranggapan bahwa kunci untuk 

mencapai tujuan organisasi adalah menjadi lebih efektif 

daripada pesaing dalam menciptakan, menghantarkan, dan 

mengomunikasikan nilai pelanggan yang lebih baik 

kepada pasar sasaran yang dipilih.  

5) Konsep Pemasaran Holistik  

Konsep pemasaran holistik didasarkan atas 

pengembangan, desain, dan pengimplementasian program 

pemasaran, proses, dan aktivitas-aktivitas yang menyadari 

keluasaan dan sifat saling ketergantungannya. Jadi, 

pemasaran holistik adalah suatu pendekatan yang berusaha 

menyadari dan mendamaikan ruang lingkup dan 

kompleksitas aktivitas pemasaran.
43

 

 

 

 

                                                           
 43 Kotler, P., & Keller. (2009). Manajemen Pemasaran. Edisi 13. Jilid 2. 

Jakarta: Erlangga. 
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2. Teori Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen pada dasarnya adalah cara untuk 

memahami “Mengapa konsumen melakukan dan apa yang 

mereka lakukan”. Schiffman dan Kanuk mengemukakan bahwa 

studi perilaku konsumen adalah suatu studi mengenai 

bagaimana seorang individu membuat keputusan untuk 

mengalokasikan sumber daya yang tersedia (waktu, uang, 

usaha, dan energi).
44

 Konsumen merupakan objek yang sangat 

luas karena memiliki keragaman yang menarik untuk dipelajari 

karena ia meliputi seluruh individu dari berbagai usia, latar 

belakang budaya, pendidikan, dan keadaan sosial ekonomi 

lainnya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mempelajari 

bagaimana konsumen berperilaku dan faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi perilaku tersebut.  

Perilaku konsumen akan diperlihatkan dalam beberapa 

tahap yaitu tahap sebelum pembelian, pembelian, dan setelah 

pembelian. Pada tahap sebelum pembelian konsumen akan 

melakukan pencarian informasi yang terkait produk dan jasa. 

Pada tahap pembelian, konsumen akan melakukan pembelian 

produk, dan pada tahap setelah pembelian, konsumen 

melakukan konsumsi (penggunaan produk), evaluasi kinerja 

produk, dan akhirnya membuang produk setelah digunakan atau 

kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam 

mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa termasuk di 

dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan 

penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Menurut Kotler perilaku 

konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok dan 

organisasi memilih, membeli, menggunakan dan menempatkan 

barang, jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan keinginan 

dan kebutuhan mereka.
45

 Dapat dipahami dari pendapat dari 

para ahli yang telah disebutkan di atas bahwa perilaku 

konsumen adalah semua kegiatan, tindakan, serta proses 

psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum 

membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa setelah 

melakukan hal-hal di atas atau kegiatan mengevaluasi. Perilaku 

konsumen mempelajari di mana, dalam kondisi macam apa, dan 

                                                           
 44 Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2007). Purchasing Behavior. 

Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall. 

 45 Kotler, Philip. 2008. Manajemen Pemasaran Edisi 12 Jilid 2. Jakarta: 

Indeks 
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bagaimana kebiasaan seseorang membeli produk tertentu 

dengan merk tertentu. Kesemuanya ini sangat membantu 

manajer pemasaran di dalam menyusun kebijaksanaan 

pemasaran perusahaan. 

Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong pemasar dapat 

mempelajari pembelian konsumen yang sebenarnya untuk 

menemukan apa yang mereka beli, di mana, dan berapa banyak. 

Model perilaku konsumen atas keputusan pembelian 

dipengaruhi oleh rangsangan-rangsangan tertentu dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

     

a) Keputusan Pembelian 

 Keputusan pembelian menurut Schiffman dan Kanuk 

adalah pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan 

keputusan pembelian, artinya bahwa seseorang dapat 

membuat keputusan, haruslah tersedia beberapa alternatif 

pilihan. Keputusan untuk membeli dapat mengarah kepada 

bagaimana proses dalam pengambilan keputusan tersebut 

itu dilakukan. Bentuk proses pengambilan keputusan 

tersebut dapat digolongkan sebagai berikut: 

1) Fully Planned Purchase 

Adalah baik produk dan merek sudah dipilih 

sebelumnya. Biasanya terjadi ketika keterlibatan 

dengan produk tinggi (barang otomotif) namun bisa 

juga terjadi dengan keterlibatan pembelian yang rendah 

(kebutuhan rumah tangga). Planned purchase dapat 

dialihkan dengan taktik marketing misalnya 

pengurangan harga, kupon, atau aktivitas promosi 

lainnya.  
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2) Partially Planned Purchase 

Adalah bermaksud untuk membeli produk yang sudah 

ada tetapi pemilihan merek ditunda sampai saat 

pembelajaran. Keputusan akhir dapat dipengaruhi oleh 

diskon harga, atau display produk. 

3) Unplanned Purchase 

Yaitu baik produk dan merek dipilih di tempat 

pembelian. Konsumen sering memanfaatkan katalog 

dan produk pajangan sebagai pengganti daftar belanja. 

Dengan kata lain, sebuah pajangan dapat mengingatkan 

seseorang akan kebutuhan dan memicu pembelian.
 46 

 Perilaku konsumen akan menentukan proses 

pengambilan keputusan dalam pembelian. Proses tersebut 

merupakan sebuah pendekatan masalah pada kegiatan 

manusia untuk membeli suatu produk guna memenuhi 

keinginan serta kebutuhannya. Perilaku pilihan terhadap 

barang atau jasa tersebut dilakukan konsumen sebagai 

masalah yang disebabkan timbulnya suatu kebutuhan. 

 Menurut Kotler, pada umumnya konsumen melewati 

lima tahap dalam proses keputusan pembelian yaitu: 

1. Pengenalan Masalah 

 Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali 

sebuah masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan 

perbedaan antara keadaan aktualnya dengan keadaan 

yang diinginkannya. Para pemasar menggunakan tenaga 

penjualan, iklan, dan pengemasan untuk membantu 

membangkitkan pengenalan akan kebutuhan konsumen. 

2. Pencarian Informasi 

 Konsumen yang tergugah akan mengurangi 

pencarian informasi. Tiap informasi menjalankan fungsi 

yang berbeda dalam mempengaruhi keputusan 

pembelian. Melalui pengumpulan informasi, konsumen 

mengetahui tentang merek-merek yang bersaing dan 

keistimewaan mereka. Sumber informasi konsumen 

                                                           
46 Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2007). Purchasing Behavior. Upper 

Saddle River: Pearson Prentice Hall. 
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digolongkan ke dalam empat kelompok yaitu sumber 

pribadi, komersial, publik, dan pengalaman. 

3. Evaluasi Alternatif 

 Bagaimana konsumen memproses informasi merek 

yang kompetitif dan membuat penilaian akhir. Terdapat 

beberapa proses evaluasi keputusan konsumen. 

Beberapa konsep dasar akan membantu dalam 

memahami proses evaluasi konsumen. Pertama, 

konsumen berusaha memenuhi suatu kebutuhan. Kedua, 

konsumen memandang setiap produk sebagai kumpulan 

atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam 

memberikan manfaat yang dicari untuk memuaskan 

kebutuhan ini. Konsumen memiliki sikap yang berbeda-

beda dalam memandang atribut-atribut yang dianggap 

relevan dan penting. Mereka akan memberikan perhatian 

terbesar pada atribut yang memberikan manfaat yang 

dicarinya. 

4. Keputusan Pembelian 

 Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk 

preferensi atas merek-merek dalam kumpulan pilihan. 

Konsumen juga mungkin membentuk niat untuk 

membeli produk yang paling disukai. Namun, dua 

faktor dapat berada di antara niat pembelian dan 

keputusan pembelian.  

5. Perilaku Pasca Pembelian 

 Setelah membeli suatu produk, konsumen akan 

mengalami tingkat kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. 

Tugas perusahaan tidak berakhir pada saat produk dibeli, 

melainkan berlanjut hingga periode pasca pembelian. 

Perusahaan harus memantau kepuasan pasca pembelian, 

dan pemakaian dan pembuangan pasca pembelian. 

Kepuasan dan ketidakpuasan konsumen terhadap suatu 

produk akan mempengaruhi perilaku selanjutnya. Jika 

konsumen puas, ia akan menunjukkan kemungkinan 

yang lebih tinggi untuk membeli produk tersebut. 
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Sedangkan pelanggan yang tidak puas akan beraksi 

sebaliknya.
47

 

b)  Impulse buying   

 Mengacu pada Rook impulse buying adalah perilaku 

pembelian yang terjadi karena adanya dorongan secara tiba-

tiba, kuat, dan keinginan membeli sesuatu dengan segera. 

Keingingan membeli suatu barang dengan segera tersebut 

diikuti konflik emosional cenderung mengabaikan 

konsekuensi yang diperoleh.
48

 

 Menurut Utami perilaku pembelian yang tidak 

direncanakan (unplanned buying) merupakan perilaku 

pembelian yang dilakukan di dalam toko, di mana 

pembelian berbeda dari apa yang telah direncanakan oleh 

konsumen pada saat mereka masuk ke dalam toko. 

Pembelian tidak terencana adalah suatu tindakan pembelian 

yang dibuat tanpa direncanakan sebelumnya, atau 

keputusan pembelian dilakukan pada saat berada di dalam 

toko.
49

 

 Menurut Sumarwan pembelian tak terencana terdiri 

atas berbagai jenis. Pembelian tak terencana jenis yang 

pertama adalah pembelian karena teringatkan. Misalnya 

ketika pergi ke supermarket, konsumen melihat produk mie 

instan, dan teringat kalau persedian di rumah sudah habis, 

kemudian memutuskan untuk membelinya walaupun ketika 

berangkat dari rumah tidak terlintas untuk membeli mie 

instan. Kedua adalah pembelian produk yang berhubungan, 

misalnya ketika sudah membeli mie instan konsumen 

teringat untuk membeli saus cabe. Ketiga adalah pembelian 

dengan maksud tertentu, misalnya seorang ibu rumah 

tangga yang pergi berbelanja untuk menu makan malam 

baru menentukan menunya ketika sedang berada di dalam 

supermarket. Terakhir adalah yang disebut dengan impulse 

purchasing yaitu pembelian yang dilakukan konsumen 

karena tiba-tiba tertarik dengan suatu produk. Misalnya, 

seorang penggemar fotografi akan tertarik untuk membeli 

                                                           
47 Kotler, P. (2012). Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, 

Implementasi, dan Pengendalian. Jakarta: Salemba Empat. 
48 Dennis W. Rook. 1987. The Buying Impulse. The Journal research, Vol. 14, No.  
49 Utami, C. W. (2012). Manajemen Ritel : Strategi dan Implementasi 

Operasional Bisnis Ritel Modern di Indonesia. Edisi 2. Jakarta: Salemba empat. 
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lensa terbaru yang dipajang didalam toko walaupun dia 

sendiri tidak berniat untuk membeli lensa. 

 Uraian di atas menjelaskan bahwa pemahaman 

tentang pembelian terencana dan tak terencana penting 

dalam mengembangkan strategi promosi. Promosi yang 

dilakukan di dalam toko akan sangat mempengaruhi 

pembelian konsumen yang melakukan pembelian secara 

tak berencana. Sumarwan, dkk mengidentifikasi 

hubungan sembilan karakteristik produk yang mungkin 

dapat mempengaruhi pembelian impulsif yaitu harga 

rendah, kebutuhan tambahan produk atau merek, distribusi 

massa, self service, iklan massa, display produk yang 

menonjol, umur produk yang pendek, ukuran kecil, dan 

mudah disimpan. Kebanyakan produk impulsif adalah 

produk-produk baru, misalnya produk dengan harga 

murah yang tak terduga. Beberapa macam dari barang- 

barang konsumen termasuk dalam kelompok produk 

impulsif yang paling sering adalah pakaian, perhiasan, 

ornamen-ornamen, dan dikelompokkan menjadi produk 

impulsif tinggi dan impulsif rendah.
50

  

 Masyarakat Indonesia yang merupakan bagian dari 

konsumen global menjadi incaran dari produsen karena 

jumlahnya yang luar biasa. Indonesia adalah pasar yang 

potensial karena jumlah penduduknya yang besar. Maka 

tidak mengherankan jika kampanye iklan memasuki bulan 

ramadan sampai hari raya Idul Fitri sangat gencar 

 

c) Tipe Pembelian Impulsif 

 Utami menyatakan bahwa ada empat tipe pembelian 

impulsif, yaitu : 

1) Impulse Murni (Impulse Murni) 

Pengertian ini mengacu pada tindakan pembelian 

sesuatu karena alasan menarik, biasanya ketika suatu 

pembelian terjadi karena loyalitas terhadap merek atau 

perilaku pembelian yang telah biasa dilakukan. 

Contohnya membeli sekaleng Asparagus bukannya 

membeli sekaleng macaroni seperti biasanya. 

2) Impulse Pengingat (Reminder Impulse) 

                                                           
 50 Ibid, hlm. 113 
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Ketika konsumen membeli berdasarkan jenis impulse 

ini, hal ini dikarenakan unit tersebut biasanya memang 

dibeli juga, tetapi tidak terjadi untuk diantisipasi atau 

tercatat dalam daftar belanja contohnya, ketika sedang 

menunggu antrean untuk membeli sampo di konter 

toko obat, konsumen melihat aspirin pada rak dan ingat 

bahwa persediaanya di rumah akan habis, sehingga 

ingatan atas penglihatan pada produk tersebut memicu 

pembelian yang tidak terencana. 

3) Impulse Saran (Suggestion Impulse) 

Suatu produk yang ditemui konsumen untuk pertama 

kali akan menstimulasi keinginan untuk mencobanya. 

Contohnya, seorang ibu rumah tangga yang secara 

tidak sengaja melihat produk penghilang bau tidak 

sedap di suatu counter display hal ini secara langsung 

akan merelasikan produk tersebut didasarkan atas 

pertimbangan tentang adanya bau disebabkan karena 

aktivitas memasak didalam rumah dan kemudian 

membelinya. 

4) Impulse Terencana (Planned Impulse) 

Aspek perencanaan dalam perilaku ini menunjukkan 

respons konsumen terhadap beberapa insentif spesial 

untuk membeli unit yang tidak diantisipasi. Impuls ini 

biasanya distimulasi oleh pengumuman penjualan 

kupon, potongan kupon, atau penawaran menggiurkan 

lainnya.
51

 

 

d) Penyebab Terjadinya Pembelian Impulsif 

 Terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya 

pembelian impulsif : 

1) Pengaruh stimulus ditempat belanja pembelian impulsif 

disebabkan oleh stimulus di tempat belanja untuk 

mengingatkan konsumen akan apa yang harus dibeli atau 

karena pengaruh display, promosi, dan usaha-usaha 

pemilik tempat belanja untuk menciptakan kebutuhan 

baru. Pada kasus yang pertama, kebutuhan konsumen 

                                                           
 51 Utami, Op. cit, hlm 68 
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tidak nampak sampai konsumen berada ditempat belanja 

dan dapat melihat alternatif-alternatif yang akan diambil 

dalam pengambilan keputusan pembelian terakhir. Hal 

ini berkaitan dengan pembelian yang dikarenakan 

impulse pengingat 

2) Pengaruh Situasi yaitu pada kasus ini, konsumen tidak 

menyadari akan kebutuhannya sama sekali, semuanya 

diciptakan oleh stimulus baru yang dikondisikan akan 

diinginkan oleh konsumen. Hal ini berkaitan dengan 

impulse saran.
52

 

e) Dimensi Pembelia impulsif  

 Verplanken dan Herabadio 2001 membagi pembelian 

impulsif menjadi dua dimensi : 

1. Kognitif 

Aspek nini merujuk kepada struktur dan proses mental 

yang meliputi pemikiran, pemahaman dan 

pengintepretasian. Aspek ini juga mencangkup 

kecenderungan tidak adanya pertimbangan, pemikiran 

dan perencanaan terhadap pembelian sesuatu barang. 

Pembeli tidak mempertimbangkan  harga dari barang dan 

kegunaan dari barang yang akan dibeli. 

2. Afektif 

Aspek ini berhubungan dengan perasaan senang, gembira 

dan rasa bersalah. Individu kurang mampu menahan 

dirinya untuk tidak melakukan pembelian, adanya 

desakan membeli yang oleh suasana hati yang dirasakan 

dan ketika melakaukan pembelian dapat mengubah 

suasana hati individu. Dalam aspek ini terdapat keinginan 

untuk membeli, kesulitan menguasai keinginan itu, dan 

kemungkinan rasa penyesalan.
53

 

f) Alat Ukur Impulse Buying 

 Menurut Cobb dan Hayer dalam mengatakan bahwa 

terdapat indikator atau alat ukur penting dalam impulse 

buying yaitu: 

                                                           
 52 Ibid, hlm 69 

 53 Verplanken Herabadi. 2001. Individuan Difference in Impulse Buying 
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1) Kognitif Elemen ini fokus pada konflik yang terjadi 

pada kognitif individu yang meliputi: 

1. Spontanitas 

2. Kurangnya perencanaan dan mempertimbangan 

harga dan kegunaan suatu produk,  

3. Tidak melakukan perbandingan produk yang akan 

dibeli dengan produk yang mungkin lebih berguna. 

4. Ketidakpedulian akan akibat yang ditimbulkan  

 

2) Afektif Elemen ini fokus pada kondisi emosional 

konsumen yang meliputi: 

1. Timbulnya dorongan perasaan untuk segera 

melakukan pembelian. 

2. Timbul perasaan senang dan puas setelah 

melakukan pembelian 

3. Timbul penyesalan setelah membeli
54

 

 

3. Technology Acceptance Model (TAM) 

Formasi salah satu teori tentang penggunaan sistem 
teknologi informasi yang dianggap sangat berpengaruh dan 
umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual 

terhadap penggunaan system teknologi informasi adalah model 

penerimaan teknologi (Technology Acceptance Model atau 
TAM). Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Davis tahun 

1986. Teori ini dikembangkan dari Theory of Reasoned 

Actionatau TRA oleh Ajzen dan Fishbein tahun 1975.
55

 

Model penerimaan teknologi (Technology Acceptance 
Model atau TAM) merupakan suatu model penerimaan sistem 
teknologi informasi yang akan digunakan oleh pemakai. TAM 

dikembangkan oleh Davis et al. berdasarkan model TRA. TAM 
menambahkan dua konstruk utama kedalam model TRA. Kedua 
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konstruk utama ini adalah persepsi kegunaan (perceived 
usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived 

ease of use).
56

 

Persepsi kegunaan (perceived usefulness) dan persepsi 

kemudahan penggunaan (perceived ease of use) keduanya 

mempunyai pengaruh ke niat perilaku (behavioral intention). 

Persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) 

mempengaruhi persepsi kegunaan (perceived usefulness). 

 

a) Konstruk-konstruk di Technology Acceptance Model 

(TAM) 

1) Persepsi kegunaan (perceived usefulness) 

  Persepsi kegunaan (perceived usefulness) 

didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya 

bahwa menggunakan suatu teknologi akan 

meningkatkan kinerja pekerjaannya (“as the extent to 

which a person believes that using a technology will 

enhance her or his performance.”) Dengan demikian 

jika seseorang percaya bahwa sistem informasi 

berguna maka dia akan menggunakannya. Penelitian-

penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa konstruk 

persepsi kegunaan (perceived usefulness) 

mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap 

penggunaan sistem informasi.
57

 

  Penelitian-penelitian sebelumnya juga 

menunjukkan bahwa persepsi kegunaan (perceived 

usefulness) merupakan konstruk yang paling banyak 

signifikan dan penting yang mempengaruhi sikap 

(attitude), niat (behavioral intention), dan perilaku 

(behavior) di dalam menggunakan teknologi 

dibandingkan dengan konstruk lainnya. Sebaliknya, 

penelitian Karahna dan Limayem yang menggunakan 

variabel karakteristik tugas dalam penelitiannya 

                                                           
56 Fred D. Davis, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User 

Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly (13:3), September 1989, hlm 

320 
57 Sirley Taylor, & Peter. A. Todd, Understanding Information Technology Usage: 

A Test of Competing Models. Information Systems Research (6:1), 1995. hlm 146 
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memperoleh hasil bahwa penentu penggunaan sistem 

informasi dengan konstruk PU dan PEOU berbeda 

untuk tugas-tugas yang berbeda.
58 

2) Persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of 

use) 

  Persepsi kemudahan penggunaan (perceived 

ease of use) didefinisikan sebagai sejauh mana 

seseorang percaya bahwa menggunakan suatu 

teknologi akan bebas dari usaha (“is the extent to 

which a person believes that using a technology will 

be free of effort.”) Dapat disimpulkan bahwa jika 

seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi 
mudah digunakan maka dia akan menggunakannya. 

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan 

bahwa konstruk persepsi kemudahan penggunaan 
(perceived ease of use) mempengaruhi persepsi 

kegunaan (perceived usefulness), sikap (attitude), niat 

(behavioral intention dan penggunaan sesungguhnya 

(behavior). Walaupun pada penelitian Chau dan Hu 

tentang penggunaan teknologi telemedicine oleh 

dokter-dokter di Hongkong mendapatkan hasil yang 
sebaliknya .59

  

  Seperti halnya pada konstruk persepsi 

kegunaan (perceived usefulness) Davis menggunakan 
6 buah item untuk membentuk konstruk ini. Keenam 

item tersebut adalah Easy of Learn, Controllable, 

Clear & Understandable, Flexible, Easy to Become 

Skillful, dan Ease to Use
.60 

b) Adiksi Internet 

 Addiction atau adiksi atau kecanduan adalah keadaan 

dimana seseorang memiliki dorongan tak terkendali, sering 

disertai dengan hilangnya kontrol, keasyikan dengan 

penggunaan, dan terus menggunakan meskipun 

menyebabkan masalah penggunaan kata adiksi sebenarnya 

lebih tepat digunakan pada kecanduan obat. Meskipun 

                                                           
58 Op. Cit Jogiyanto 126 
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demikian, definisi adiksi telah mengalami pergeseran arti 

dan mencakup sejumlah perilaku, seperti judi berulang, 

bermain video game, makan berlebihan, olahraga, 

hubungan percintaan, dan menonton televisi.
61

 Selama 

beberapa dekade, muncul literatur yang mengembangkan 

arti adiksi internet dan telah dilegitimasi. Internet addiction 

atau kecanduan internet adalah salah satu gangguan kejiwaan 

yang ditandai dengan keasyikan yang berlebihan atau tidak 

terkontrol, mendesak atau perilaku tentang penggunaan 

komputer dan akses internet yang menyebabkan gangguan 

atau distres menurut Shaw & Black.
62

 

 Young menyebutkan bahwa adiksi internet 

didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu untuk 

mengontrol penggunaan internet, menghasilkan masalah 

berat dan ketidaklengkapan kerja otak atau mental 

fungsional dalam kehidupan sehari-hari.
63

 Kecanduan 

internet merupakan sebuah sindrom yang ditandai dengan 
menghabiskan sejumlah waktu yang sangat banyak dalam 
menggunakan internet dan tidak mampu mengontrol 

penggunaanya saat online. Menurut Orzack kecanduan 

internet merupakan suatu kondisi dimana individu merasa 

bahwa dunia maya dilayar komputernya lebih menarik 

daripada kehidupan nyata sehari-hari yang dijalaninya.64  

 Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan para 

ahli, maka dapat disimpulkan bahwa adiksi internet 

merupakan penggunaan internet yang dilakukan seseorang 

secara berlebihan sehingga ketergantungan untuk 

menggunakannya secara terus-menerus tanpa 

memperhitungkan keadaan situasi dan kondisi yang sedang 

dialaminya. 
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c) Manfaat internet 

 Secara umum ada banyak manfaat yang dapat 

diperoleh apabila seseorang dapat mempunyai akses ke 

internet, diantaranya adalah:  

1) Informasi untuk kehidupan pribadi: kesehatan, rekreasi, 

hobi, pengembangan pribadi, rohani, sosial.  

2) Informasi untuk kehidupan professional/pekerja: sains, 

teknologi, perdagangan, saham, komunitas, berita 

bisnis, asosiasi profesi, asosiasi bisnis, berbagai forum 

komunikasi
65

 

 Menurut Hendry Pandia, beberapa manfaat internet 

selanjutnya adalah sebagai berikut:  

1) Sarana untuk mendapatkan dan menyampaikan 

informasi yang cepat dan murah. Hal ini didapatkan 

dengan menggunakan aplikasi Email, WWW, 

Newsgroup, FTP, Gopher.  

2) Mengurangi biaya kertas dan biaya distribusi. Contoh 

adanya media online, seperti koran masuk internet 

(misalnya Kompas Cyber Media), Detik, Satunet, 

CNN, majalah, brosur dan sebagainya dapat 

ditampilkan lewat internet sebagai media promosi.  

3) Internet dimanfaatkan sebagai sarana untuk beriklan 

dan menampilkan profil perusahaan dan produk-

produknya.  

4) Sarana komunikasi interaktif. kominikasi via internet 

dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas Email, 

Video Conferencing Internet Relay Chat, dan Internet 

Phone.  

5) Sebagai alat Research and Development  

6) Sarana untuk pertukaran data. 
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d) Karakterisitik Pengguna Internet 

 Frekuensi penggunaan internet The Graphic, visualization & 

Usability center, the Georgia Institute of Technology 

menggolongkan pengguna internet menjadi tiga kategori 

dengan berdasarkan intensitas internet yang digunakan yakni:  

1) Heavy users, yaitu pengguna internet menghabiskan 

waktu lebih dari 40 jam kerja per bulan.  

2) Medium users, yaitu pengguna internet yang 

menghabiskan waktu antara 10-40 jam per bulan.  

3) Light users, yaitu pengguna internet yng menghabiskan 

waktu kurang dari 10 jam perbulan.
66

 

 

e) Aspek-aspek kecanduan internet 

 Young menjelaskan aspek-aspek kecanduan internet, antara 

lain:  

1) Penarikan dan masalah sosial (Withdrawal and social 

problems) Individu akan merasa kesulitan apabila 

penggunaan dijauhkan atau dibatasi dalam menggunakan 

Internet serta adanya permasalahan interpersonal akibat 

penggunaan internet. Indikatornya antara lain:  

1. Arti Penting (Salience), yaitu individu yang secara 

berlebihan berkhayal atau berfantasi mengenai 

Internet.  

2. Mengabaikan kehidupan sosial (Neglecting social life), 

individu yang sengaja mengurangi kegiatan sosialnya 

demi mengaskes internet. Individu yang banyak 

menghabiskan waktunya dengan mengaskes Internet 

dan mengurangi aktivitas di luar yang berkaitan 

dengan internet.  

2) Manajemen waktu dan kinerja (Time management and 

performance) adanya tingkat penggunaan kompulsif, 

kegagalan untuk mengendalikan jumlah penggunaan 
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internet sehingga menimbulkan masalah akademis dan 

kinerja pekerjaan. Indikatornya antara lain:  

1. Kurangnya kontrol (Lack of control), yaitu 

ketidakmampuan individu dalam mengendalikan 

dirinya sendiri dan mengakibatkan bertambahnya 

waktu maupun frekuensi yang digunakan untuk 

mengaskes internet.  

2. Mengabaikan pekerjaan (Neglecting work), yaitu 

individu yang mengabaikan pekerjaannya karena 

mengaskes Internet sehingga menurunkan produktivitas 

dan kinerjanya karena mengaskes Internet.  

 

3) Pengganti realitas (Reality substitute) Bagaimana individu 

menganggap internet sebagai realitas lain dan sebagai 

pengalihan dalam menyelesaikan masalah di kehidupan 

nyata. Indikatornya antara lain:  

1. Penggunaan yang berlebihan (Excessive use), yaitu 

penggunaan Internet secara berlebihan, tidak dapat 

menggunakan waktu dengan baik ataupun 

memanfaatkan waktu.  

2. Antisipasi (Anticipation), yaitu Internet digunakan 

sebagai strategi coping dari masalah sebagai sarana 

untuk mengalihkan atau mengabaikan permasalahan 

yang terjadi di kehidupan nyata
67

 

 

f)  Jenis-Jenis Kecanduan Internet 

  Internet memiliki beragam informasi dan bentuk 

penggunaan. Mulai dari penggunaan media sosial hingga 

penyebaran informasi dan lainnya. Berikut jenis-jenis 

kecanduan internet menurut Cecilia:  

1) Cyber-sexual Addiction (kecanduan situs porno 

internet), yaitu seseorang yang melakukan penelusuran 

dalam situs-situs porno atau cybersex. Seseorang yang 

mengalami kecanduan pornografi melalui internet 

ditandai dengan ketergantungan melihat, menemukan, 

menelusuri, dan mengunduh pornografi secara online.  
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2) Cyber-relational Addiction (kecanduan berhubungan 

dengan dunia internet), yaitu seseorang yang hanyut 

dalam pertemanan melalui dunia maya. Seseorang yang 

selalu menghabiskan waktu untuk internet dengan 

membina hubungan baru dengan teman yang baru saja 

ditemui dalam program chatting seperti contohnya 

facebook, whatsaap dan lainnya.  

3) Net Compulsion, yaitu seseorang yang terobsesi dengan 

situs-situs perdagangan atau perjudian. Kecanduan pada 

permainan online, perjudian online, dan berbelanja 

secara online yang berlangsung dengan cepat 

menimbulkan masalah mental. 

4) Information Overload (kecanduan informasi internet), 

yaitu seseorang yang menelusuri situs-situs informasi 

secara terus-menerus. Seseorang yang selalu mengisi 

waktu menggunakan internet dengan mencari data atau 

informasi yang disediakan oleh halaman-halaman pada 

internet (www). Seseorang akan menghabiskan sejumlah 

waktu untuk mencari dan mengumpulkan data-data dari 

web dan menggunakan informasi tersebut. 

5) Computer Addiction (kecanduan komputer), yaitu 

seseorang yang terobsesi pada program-program yang 

ada di internet. Biasanya permainan-permainan online 

seperti PUBG, Mobile Legend dan lain sebagainya.
68

  

4.  Indigenous Psychology/Psikologi Kearifan Lokal 

Menurut Kim dan Berry psikologi kearifan lokal yang 

disebut indigenous psychology, adalah sebuah kajian ilmiah 

mengenai perilaku atau pikiran manusia yang asli (lokal) dan 

tidak berasal dari daerah lain. Oleh karena itu tidak dapat 

dilepaskan dari budaya dan nilai, serta memiliki validitas yang 

terbatas. Dengan demikian, maka psikologi indigenous 

menawarkan suatu pendekatan dengan konten (makna, nilai, 

dan kepercayaan) yang kontekstual seperti keluarga, sosial, 

budaya, dan ekologi.
69
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Kim, Yang & Wang 2006 menyatakan psikologi kearifan 

lokal ini akan menghasilkan model transaksi mengenai makna, 

keterwakilan, niat, keyakinan dan tujuan subyek mengenai diri 

sendiri dan bagaimana hal itu memengaruhi pikiran, perasaan 

dan tingkah laku individu tersebut dalam interaksinya bersama 

orang lain dalam konteks budaya lokal tersebut.  

Psikologi kearifan lokal akan berhubungan erat dengan 

sistem keyakinan seseorang yang tidak terpisah dari kehidupan 

masyarakatnya. Menurut Rakhmat, keyakinan seseorang yang 

mendorongnya untuk bertingkah laku, sesuai dengan kadar 

ketaatannya terhadap agama.
70

 

Secara singkat dapat dikatakan bahwa psikologi kearifan 

lokal merupakan alternatif pendekatan yang mengkaji fenomena 

potensi psikologi melalui upaya memahami pengetahuan, sikap, 

keyakinan spiritual, perasaan dan perilaku orang lokal, misalnya 

pada suku di daerah lokal tersebut. 

a) Religiusitas 

 Religiusitas berasal dari bahasa latin religi. Religi 

asalnya adalah relegere yang berarti mengumpulkan atau 

membaca. Sedangkan kata religare berarti mengikat. 

Agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan 

dipatuhi manusia. Ikatan dimaksud berasal dari suatu 

kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan 

gaib yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera, 

namun mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap 

kehidupan manusia sehari-hari.
71 

Ghufron mengemukakan 

bahwa religiusitas yaitu menunjuk pada tingkat keterikatan 

individu terhadap agamanya. Hal ini menunjukkan bahwa 

individu telah menghayati dan menjalankan ajaran 

agamanya sehingga berpengaruh dalam segala tindakan 

dan pandangan hidupnya.
72

 

 Wulff menjelaskan bahwa religi yaitu merupakan 

sesuatu yang dirasakan sangat dalam, yang bersentuhan 

dengan keinginan seseorang, membutuhkan ketaatan dan 
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memberikan imbalan atau mengikat seseorang dalam 

suatu masyarakat.
73

 

 Menurut Hadijah Salim, agama ialah peraturan Allah 

SWT, yang diturunkanNya kepada rasul-rasul-Nya yang 

telah lalu, yang berisi suruhan, larangan dan sebagainya 

yang wajib ditaati oleh umat manusia dan menjadi 

pedoman serta pegangan hidup agar selamat dunia dan 

akhirat. Agama adalah kendali hidup, dan barang siapa 

hidupnya tak terkendalikan, niscaya manusia itu akan 

terjerumus dan tidak akan menentu arah tujuannya, maka 

akan membahayakan diri mereka sendiri.
74

 

b) Fungsi agama (religius) bagi manusia 

 Menurut Hendropuspito fungsi agama bagi manusia 

meliputi beberapa fungsi : 

1. Fungsi edukatif  
 Manusia mempercayakan fungsi edukatif pada 

agama yang mencakup tugas mengajar dan 

membimbing. Keberhasilan pendidikan terletak pada 

pendayagunaan nilai-nilai rohani yang merupakan 

pokok-pokok kepecayaan agama. Nilai yang diresapkan 

antara lain: makna dan tujuan hidup, hati nurani, rasa 

tanggung jawab kepada Tuhan. 

2. Fungsi penyelamatan 
 Agama dengan segala ajarannya memberikan jaminan 

kepada manusiakeselamatan di dunia dan akhirat. 

3. Fungsi pengawasan sosial 
 Agama ikut bertanggung jawab terhadap norma-

norma sosial sehingga agama menyeleksi kaidah-kaidah 

sosial yang ada, mengukuhkan yang baik dan menolak 

kaidah yang buruk agar selanjutnya ditinggalkan dan 

dianggap sebagai larangan. Agama juga memberi sanksi-

sanksi yang harus dijatuhkan kepada orang yang 

melanggar larangan dan mengadakan pengawasan yang 

ketat atas pelaksanaannya. 
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4. Fungsi memupuk persaudaraan 
 Persamaan keyakinan merupakan salah satu 

persamaan yang bisa memupuk rasa persaudaraan yang 

kuat. Manusia dalam persaudaraan bukan hanya 

melibatkan sebagian dari dirinya saja, melainkan seluruh 

pribadinya juga dilibatkan dalam suatu keintiman yang 

terdalam dengan sesuatu yang tertinggi yang dipercaya 

bersama. 

5. Fungsi transformatif 
 Agama mampu melakukan perubahan terhadap 

bentuk kehidupan masyarakat lama ke dalam bentuk 

kehidupan baru. Hal ini dapat berarti pula menggantikan 

nilai-nilai lama dengan menanamkan nilai-nilai baru. 

Transformasi ini dilakukan pada nilai-nilai adat yang 

kurang manusiawi.
75

 

c) Dimensi-dimensi religiusitas 

 Berikut dimensi dan indikator terpilih yang paling 

sesuai dengan penelitian agar tidak terlalu luas dalam 

menilai religiuisitas seseorang. 

1. Dimensi pengamalan 

Wujud religiusitas yang semestinya dapat segera 

diketahui adalah perilaku sosial seseorang. Kalau 

seseorang selalu melakukan perilaku yang positif dan 

konstruktif kepada orang lain dengan dimotivasi 

agama, maka itu adalah wujud keberagamaannya. 

Dimensi ini berkaitan dengan kegiatan pemeluk agama 

untuk merealisasikan ajaran-ajaran agama yang 

dianutnya dalam  kehidupan sehari-hari yang 

berlandaskan pada etika dan spiritualitas agama. 

Indikator pengamalan : 

1. Menjalankan perintah untuk tidak berprilaku boros 

2. Mendahului kebutuhan daripada keinginan 

3. Memiliki perancanaan jelas dalam tindakan 

4. Tidak berlebihan dalam segala sesuatu 

2. Dimensi pengetahuan 
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Dimensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan 

pemahaman seseorang terhadap ajaran-ajaran 

agamanya. Orang-orang yang beragama paling tidak 

harus mengetahui hal-hal yang pokok mengenai dasar-

dasar hukum, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi-tradisi. 

Al-Qur‟an merupakan pedoman hidup sekaligus 

sumber ilmu pengetahuan. Maka dengan pengetahuan 

tentang hukum islam seseorang dapat mengetahui 

batasan dalam bertindak. 

Indikator pengetahuan : 

1.  Pengetahuan tentang larangan menjadi pembatas 

dalam bertindak 

2. Pengetahuan tentang anjuran menjadi penyemangat 

dalam bertindak 

5. Konsumsi dalam Islam 

Tujuan utama konsumsi bagi seorang muslim adalah 

sebagai sarana  penolong untuk beribadah kepada Allah. 

Sesungguhnya konsumsi selalu didasari niat untuk 

meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada 

Allah, sehingga menjadikan konsumsi juga bernilai ibadah. 

Sebab hal-hal yang mubah bisa menjadi ibadah jika disertai niat 

pendekatan diri (taqarrub) kepada Allah, dalam hal ini 

dimaksudkan untuk menambah  potensi mengabdi kepada-Nya. 

Dalam ekonomi Islam, konsumsi dinilai sebagai sarana wajib 

yang tidak bisa diabaikan oleh seorang muslim untuk 

merealisasikan tujuan dalam penciptaan manusia, yaitu 

mengabdi sepenuhnya  hanya kepada Allah untuk mencapai 

falah. Falah adalah kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia 

dan akhirat. Falah dapat terwujud apabila kebutuhan-kebutuhan 

hidup manusia terpenuhi secara seimbang. Tercukupinya 

kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut 

mashlahah. Mashlahah adalah segela bentuk keadaan, baik 

material maupun non material yang mampu meningkatkan 

kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. 

Kandungan mashlahah terdiri atas manfaat dan berkah. 

Dalam konsumsi, seorang konsumen akan mempertimbangkan 

manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. 

Konsumen akan merasakan adanya manfaat dalam konsumsi 

ketika kebutuhannya terpenuhi. Berkah akan diperoleh ketika ia 
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mengkonsumsi barang dan jasa yang dihalalkan oleh syariat 

islam.
76

 

Mashlahah yang diterima oleh seorang konsumen ketika 

mengkonsumsi barang dapat berbentuk salah satu diantara hal-

hal sebagai berikut : 

a. Manfaat material, yaitu diperolehnya tambahan harta bagi 

konsumen berupa harga yang murah, diskon, kecilnya biaya, 

dsb. 

b. Manfaat fisik dan psikis, yaitu terpenuhinya kebutuhan baik 

fisik maupun psikis terpenuhinya kebutuhan akal manusia 

c. Manfaat intelektual, yaitu terpenuhinya kebutuhan informasi, 

pengetahuan, ketrampilan, dll . 

d. Manfaat lingkungan, yaitu manfaat yang bisa dirasakan selain 

pembeli misalnya, mobil mini bus akan dirasakan manfaatnya 

oleh lebih banyak orang jika dibandingkan dengan mobil 

sedan. 

e. Manfaat jangka panjang, yaitu terpeliharanya manfaat untuk 

generasi yang akan datang, misalnya hutan tidak dirusak habis 

untuk kepentingan generasi penerus.  

Disamping itu kegiatan konsumsi akan membawa berkah bagi 

konsumen jika : 

a. Barang yang dikonsumsi bukan merupakan barang haram  

b. Barang yang dikonsumsi tidak secara berlebihan 

c. Barang yang dikonsumsi didasari oleh niat untuk 

mendapatkan ridho Allah 

Konsep maslahah memiliki makna yang lebih luas dari 

sekedar utility atau kepuasan dalam terminolgi ekonomi 

konvensional. Maslahah merupakan tujuan hukum syara' yang 

paling utama. Menurut Imam Ghazali, maslahah adalah sifat 

atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-

elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi 

ini. Ada lima elemen dasar maslahah, yakni: kehidupan atau 

jiwa (al-nafs), properti atau harta benda (al mal), keyakinan(al-

din), intelektual (al-aql), dan keluarga atau keturunan (al-nasl). 

Semua barang dan jasa yang mendukung tercapainya dan 

terpeliharanya kelima elemen tersebut di atas pada setiap 

individu, itulah yang disebut maslahah.  
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Maslahah bersifat subyektif dalam arti bahwa setiap 

individu menjadi hakim dalam menentukan apakah suatu 

perbuatan merupakan maslahah atau bukan bagi dirinya. 

Berbeda dengan konsep utility, kriteria maslahah telah 

ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi semua 

individu. Misalnya, bila seseorang mempertimbangkan bunga 

bank memberi maslahah bagi diri dan usahanya, namun syariah 

telah menetapkan keharaman bunga bank, maka penilaian 

individu tersebut menjadi gugur. Maslahah orang per orang 

akan konsisten dengan maslahah orang banyak. Konsep ini 

sangat berbeda dengan konsep Pareto Optimum, yaitu keadaan 

optimal di mana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat 

kepuasan atau kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan 

kepuasan atau kesejahteraan orang lain.  

A. Aturan Konsumsi dalam Islam  

 Ada beberapa aturan yang dijadikan sebagi pegangan 

untuk mewujudkan rasionalitas dalam berkonsumsi. 

1. Tidak boleh hidup bermewah-mewahan. 

2. Pelarangan israf (kikir), tabdzir (boros), dan safih 

(menuruti hawa nafsu). 

3. Keseimbangan dalam berkosumsi. 

4. Larangan berkosumsi atas barang dan jasa yang 

membahayakan/ haram.
77

 

Dalam konsep Islam, kebutuhanlah yang membentuk 

pola konsumsi seorang muslim. Pola konsumsi yang 

didasarkan pada kebutuhan akan menghindari pola konsumsi 

yang tidak perlu. Islam mengajarkan kesederhanaan, kontrol 

diri, dan kehati-hatian dalam membelanjakan kekayaan. 

Terdapat prinsip yang harus dipatuhi dan diperhatikan dalam 

berkonsumsi bagi seorang muslim, yakni:
 78

 Islam memberikan 

sikap yang tegas untuk budaya konsumerisme, yaitu 

pelarangan terhadap sesuatu yang berlebih-lebihan, dan tidak 

mendatangkan manfaat. Disebutkan dalam Al-Qur‟an surah 

Al-Isra‟: 26-27: 

                                                           
77 Karim A. Adiwarman,” Ekonomi Mikro Islam “, Jakarta: Rajawali Pers, Hal:61  
78 Muhammad Sharif Chaudry, Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar, Terj. 

Suherman Rosyidi, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 137Muhammad Sharif 

Chaudry, Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar, Terj. Suherman Rosyidi, Jakarta: 

Prenada Media Group, 2016, hlm. 137 



43 
 

 
 

ْرِتَْبذِِ ِرْيهِ-ْيًزاَِوٰاِتَِذاِاْلقُْزٰبىَِحقَّٗهَِواْلِمْسِكْيَهَِواْبَهِالسَّبِْيِلَِوََّلِتُبَذِّ ِاْلُمبَذِّ اِنَّ

يِطْيِهَِوَكاَنِالشَّْيطُهِلَِزبِّهَِكفُْورًِِ َكاوُْواِاِْخَواَنِالشَّ

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang 

dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang 

dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-

hamburkan (hartamu) secara boros. (26) Sesungguhnya 

pemborospemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan 

syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (QS. Al-

Isra‟: 26-27)  

Sifat melakukan sesuatu tanpa perencanaan termasuk 

berlebih-lebihan adalah sesuatu yang sangat ditentang oleh 

Islam. Menurut Muhammad Hasan al-Hamshi, pemborosan itu 

sangat terkait kadar ketaatan kita kepada Allah. Semakin boros 

seseorang, maka semakin lemah tingkat ketaatannya kepada 

Allah, demikian pula sebaliknya. 

 Ada beberapa prinsip-prinsip berkosumsi di dalam 

ekonomi islam, diantaranya: 

1. Prinsip Halal  

 Seorang muslim diperintahkan oleh musllim untuk 

mengesumsi makan-makanan yng halal ( sah menurut 

hukum dan diizinkan) dan tidak mengambil makanan 

yang haram (tidak sah menurut hukum dan terlarang). 

2. Prinsip Kebersihan dan menyehatkan 

Sebagaimana firman Allah di dalam Al- Qur‟an Al-

Baqarah [2]: 168)  “Hai sekalian manusia, makanlah yang 

halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan 

janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; 

karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang 

nyata bagimu”.  

3. Prinsip kesederhanaan  

Prinsip ini mengandung arti dalam melakukan konsumsi 

tidak boleh berlebih-lebihan sebagaimana Firman Allah 

dalam Al-qur‟an yang artinya “makan dan minumlah dan 

jangan engkau berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang melukai batas” selanjutnya 

Firman Allah dalam QS.Al-Maidah: 87.” Hai orang-orang 

yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang 

baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah 
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kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang melampaui batas”. Arti 

penting dari ayat ini adalah menjaga keseimbangan dan 

kesederhanaan (hidup sesuai dengan kemampuan) dalam 

konsumsi. 

4. Prinsip kemurahan hati 

Dalam hal ini islam memerintahkan agar senantiasa 

memerhatikan saudara dan tetangga kita dengan 

senantiasa berbagi rasa kebersamaan. 

5. Prinsip moralitas 

Selain hal teknis di atas islam juga memperhatikan 

pembangunan moralitas spiritual bagi manusia hal 

tersebut dapat digambarkan dengan perintah agama yang 

mengajarkan senantiasa menyebut nama Allah bersyukur 

atas karunianya, maka hal tersebut secara tidak langsung 

akan membawa dampak psikologis bagi pelakunya seperti 

anti makanan haram baik zatnya maupun cara 

mendapatkannya maupun ketenangan jiwa. 
79

 

 

B. Pengajuan Hipotesis 

 Berdasarkan landasan teori, penelitian sebelumnya, dan tujuan 

penelitian. Maka pengajuan hipotesis sebagai berikut : 

1. Pengaruh adiksi internet terhadap impulse buying online 

Adiksi internet adalah kondisi di mana seseorang merasa 

senang dan nyaman dalam waktu yang lebih lama untuk 

terkoneksi dengan internet dan akan memberikan reaksi negatif 

yang besar apabila koneksinya terganggu atau terhentikan. hal 

tersebut sering dimanfaatkan oleh pemasar untuk menawarkan 

diskon atau promosi miliknya. (Winatha & Sukaatmaja, 2013).  

Hal tersebut didukung oleh beberapa penelitian terdahulu 

yaitu Putra et al, pada tahun 2015 membuktikan bahwa 

kecanduan internet secara signifikan berpengaruh positif 

terhadap perilaku pembelian impulsif online. Diperkuat oleh 

penelitian Wulandari pada tahun 2018 menyatakan hasil uji 

yang didapat menunjukkan bahwa responden yang terkena 

kecanduan internet memiliki potensi yang lebih besar untuk 

melakukan belanja kompulsif online. Adiksi internet 

(withdrawal and social problem, time management and 
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performance, reality substitute) memiliki pengaruh bersama 

yang signifikan terhadap impulse buying secara online dalam 

penelitian Aqmarina. Putri pada penelitiannya tahun 2019 

mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari 

Adiksi Internet terhadap perilaku impulse buying online pada 

Remaja. Penelitian Winatha et al, menyatakan bahwa perilaku 

kecanduan internet dan materialisme berpengaruh signifikan 

terhadap pembelian impulsif secara online. Sari et al dalam 

penelitian pembelian tak terencana berpengaruh signifikan 

terhadap impulse buying.  

Tetapi dalam sisi lain terdapat penelitian oleh Zulfa pada 

tahun 2018 yang menyatakan bahwa adiksi internet 

berpengaruh tidak signifikan terhadap impulse buying online 

dikarenakan ada beberapa dimensi pada adiksi internet yang 

tidak sesuai. Selain itu dalam penelitian Ardlilah tentang 

kecanduan internet terhadap compulsive buying online 

menyatakan bahwa adiksi internet hanya menghasilkan 

signifikansi kecil yaitu sebesar 9.30% dan 90,70% oleh faktor 

lain. Maria et al, dalam penelitiannya pada tahun 2020 

menyatakan bahwa flow experience online ketika berinteraksi 

dengan internet tidak berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian konsumen.  

Peneliti yang mengungkapkan bahwa adiksi internet 

terhadap impulse buying bisa diredam atau diminimalisir. 

Berdasarkan hasil penelitian Fitria et al, (2019) meyatakan 

bahwa terdapat hubungan negatif antara kontrol diri dan 

pembelian impulsif. bahwa semakin tinggi kontrol diri remaja 

maka akan semakin rendah pembelian impulsif. Sehingga 

penulis membuat hipotesis : 

Hipotesis 1 : Adiksi internet berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap impulse buying online 

 

2. Religiusitas memoderasi hubungan antara adiksi internet 

terhadap impulse buying online 

Menurut Majid religiusitas adalah tingkah laku manusia 

yang sepenuhnya dibentuk oleh kepercayaan atau keyakinan 

kepada kegaiban atau alam gaib, yaitu kenyataan-kenyataan 

supra-empiris. Semakin paham seseorang dengan 

kepercayaannya terhadap agama akan berpengaruh besar 

terhadap perilaku sehari-hari. Michel Mayer berpendapat bahwa 

religiusitas adalah seperangkat aturan dan kepercayaan yang 
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pasti untuk membimbing manusia dalam tindakannya terhadap 

Tuhan, orang lain dan juga diri sendiri.
80

 Dalam penelitian 

Alfiatus Nur Fadilah merekomendasikan para konsumen 

muslim meningkatkan religiusitas untuk mengontrol perilaku 

konsumtif
81

. Serupa dengan penelitian yang dilakukan Godo 

Tjahjono menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh negatif 

terhadap keinginan membeli suatu barang
82

. Selain itu, hasil 

dari penelitian Nasrullah bahwa religiusitas dapat mengontrol 

pengaruh Islamic branding terhadap keputusan konsumen 

dalam membeli sesuatu
83

. Pemahaman yang baik tentang 

praktek berdasarkan religiusitas berpengaruh sangat besar 

terhadap perilaku individu khususnuya dalam pengambilan 

keputusan. Sehingga penulis menduga bahwa Religiusitas 

menjadi pengontrol diri pada hubungan antara adiksi Internet 

terhadap impulse buying online. Sehingga penulis membuat 

hipotesis : 

Hipotesis 2 : Religiusitas memoderasi hubungan 

antara adiksi internet terhadap impulse buying online 

  

Atas penjelasan di atas maka kerangka konsep penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konseptual 
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