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ABSTRAK 

 

Virus Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan, 

penyakit ini terjadi akibat adanya infeksi virus, yang disebut Covid-

19. Pandemic ini menyebabkan tingkat pendapatan menurun dan 

banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan.  Dan berpengaruh 

terhadap perilaku konsumen terhadap minat beli terutama dalam 

melakukan belanja online. Di tahun 2020, ekonomi Provinsi Lampung 

terkontruksi tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Hal ini 

disebabkan adanya penurunan kinerja semua komponen pengeluaran, 

dan konsumsi rumah tangga terkontruksi akibat penurunan daya beli 

karena adanya kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah yaitu 

pembatasan kegiatan diluar rumah.  

Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif  dengan 

pendekatan korelasional.  Dengan metode pengambilan sampel yang 

digunakan adalah teknik Simple Random Sampling.  Dan teknik 

pengumpulan data melalui kuisioner (angket), wawancara, dan 

dokumentasi. Sampel yang dikumpulkan sebanyak 400 responden, 

penelitian ini dilakukan pada masyarakat Kota Bandar Lampung. 

Metode analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi 

berganda yang meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji 

t, uji f, dan uji koefisien determinasi.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pendapatan 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku masyarakat 

Kota Bandar Lampung, hal tersebut tidak sesuai dengan teori bahwa 

adanya hubungan antara pendapatan yang diterima dan dengan 

konsumsi yang dilakukan saat ini juga. Dan minat beli berpengaruh 

secara signifikan terhadap minat beli masyarakat Kota Bandar 

Lampung, hal ini sesuai dengan teori bahwa tahap kecenderungan 

responden untuk bertindak sebelum memutuskan untuk membeli. Dan 

masyarakat Kota Bandar Lampung dalam melakukan berbelanja 

online masih sesuai dengan aturan islam artinya, masyarakat tidak 

melakukan konsumsi yang berlebih-lebihan dimasa pandemic Covid-

19. Dengan demikian pendapatan bukan menjadi faktor utama dalam 

mempengaruhi perilaku konsumen, dan minat beli merupakan salah 

satu faktor utama dalam mempengaruhi perilaku konsumen yang di di 

dorong atau dipengaruhi oleh tingkat pendapatanya.  

 

Kata kunci: Pendapatan, Minat Beli, Perilaku Konsumen, Belanja 

Online.  
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ABSTRACT 

 

Corona virus is a virus that attacks the respiratory system, this 

disease occurs due to a viral infection, called Covid-19. This 

pandemic has caused income levels to decline and many people have 

lost their jobs. And affect consumer behavior on buying interest, 

especially in online shopping. In 2020, the economy of Lampung 

Province was constructed to grow lower than in 2019. This was due to 

a decrease in the performance of all expenditure components, and 

household consumption was constructed due to a decrease in 

purchasing power due to the policy imposed by the government, 

namely the restriction of activities outside the home. 

The research method used is quantitative with a correlational 

approach. The sampling method used is the Simple Random Sampling 

technique. And data collection techniques through questionnaires 

(questionnaires), interviews, and documentation. The samples 

collected were 400 respondents, this research was conducted on the 

people of Bandar Lampung City. The analytical method used is 

multiple regression analysis technique which includes validity test, 

reliability test, normality test, t test, f test, and coefficient of 

determination test. 

Based on the results of the study, it shows that income does not 

significantly influence the behavior of the people of Bandar Lampung 

City, this is not in accordance with the theory that there is a 

relationship between income received and current consumption. And 

buying interest has a significant effect on the buying interest of the 

people of Bandar Lampung City, this is in accordance with the theory 

that the stage of the respondent's tendency to act before deciding to 

buy. And the people of Bandar Lampung City in doing online 

shopping are still in accordance with Islamic rules, meaning that 

people do not consume excessively during the Covid-19 pandemic. 

Thus income is not the main factor in influencing consumer behavior, 

and buying interest is one of the main factors in influencing consumer 

behavior which is driven or influenced by the level of income. 

 

Keywords: Income, Purchase Interest, Consumer Behavior, Online 

Shopping. 
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MOTTO    

 

                    

                   

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di 

Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah 

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

yang berlebih-lebihan.  (Qs.  Al-A’raf :31) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka 

penting  adanya penjelasan karena pemahaman yang salah terhadap 

judul penelitian, kemungkinan akan salah juga dalam memahami 

isinya. Oleh sebab itu, untuk menghindari  hal tersebut 

diperlukannya pembahasan pada arti kalimat dalam judul 

penelitian. Penelitian ini untuk melihat dampak covid-19 dalam 

mempengaruhi perilaku konsumen dalam Belanja Online dengan 

pandangan ekonomi islam, dimana penelitian ini melihat perilaku 

konsumen pada pengguna aplikasi Belanja Online yang sekarang 

sedang banyak digemari oleh masyarakat. Dengan penjelasan 

tersebut, diharapkan dapat mendapatkan gambaran yang jelas dan 

makna yang dimaksud, adapun judul penelitian yang dibahas oleh 

penulis yaitu “Pengaruh Pendapatan dan Minat Beli Terhadap 

Perilaku Belnaja Online Pada Masyarakat Kota Bnadar 

Lampung Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Pespektif 

Ekonomi Islam”. Berikut adalah uraian dari judul penelitian : 

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang 

atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau 

perbuatan seseorang. 
1
 

2. Pendapatan adalah perhitungan banyaknya uang yang akan 

diterima. 
2
 

3. Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, 

gairah, keinginan,
3
 

4. Beli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau 

pembayaran dengan uang. 
4
 

                                                             
1 https://Kbbi. web. id/pengaruh 
2 https://kbbi. web. id/pendapatan. html 
3 https://kbbi. web. id/minat. html 
4 https://kbbi. we. id/beli. html 



2 
 

 

5. Perilaku adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh 

individu, organisme, system, atau entitas buatan dalam 

hubungannya dengan dirinya sendiri atau lingkunganya,
5
 yang 

mencakup sistem organisme lain di sekitarnya serta lingkungan 

fisik.  

6. Belanja Online adalah sebuah proses transaksi yang dilakukan 

melalui media atau perantara yaitu berupa situs-situs jual beli 

online ataupun jejaring sosial yang menyediakan barang atau 

jasa yang diperjual belikan.
6
 

7. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis 

coronavirus yang baru ditemukan. 
7
 

8. Perspektif adalah sudut pandang. 
8
 

9. Ekonomi islamadalah  suatu cabang ilmu pengetahuan yang 

berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan 

cara-cara yang islam. 
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5“Spatial Behavior Modeling of Unauthorised Housing in Colombo, Sri 

Lanka”.  Kemanusiaan the Asian Journal of  Humanities.  25 (2): 91-107.  Doi: 10. 

21315/kajh2018. 2 5. 2. 5.  diakses pukul 21. 38 WIB 
6Dedy Ansari Harahap, Dita Amanah, “perilaku Belanja Online Di 

Indonesia: Studi Kasus” Jurnal Riset Manajemen Sains  Indonesia (JRMSI), Vol. 9,  

No. 2,  (2018), 193-213.  http://journal. unj. ac. id/umj/index. 

php/jrmsi/article/view/2005 
7https://www. who. int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public 

diakses pukul 21. 12 WIB 
8 https://kbbi. web. id/perspektif 
9Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas 

Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerjasama dengan Bank Indonesia. Ekonomi Islam, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),   17 

http://journal.unj.ac.id/umj/index.php/jrmsi/article/view/2005
http://journal.unj.ac.id/umj/index.php/jrmsi/article/view/2005
https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public%20diakses%20pukul%2021.12
https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public%20diakses%20pukul%2021.12
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B. Latar Belakang Masalah 

Dunia pada saat ini sedang dihadapkan dengan musibah 

berupa pandemic Covid-19 terutama di Indonesia.  Dimana 

penyebaran  virus tersebut begitu cepat di Indonesia. Pandemic 

Covid-19 bukan hanya berdampak pada dunia kesehatan, namun 

juga pada ekonomi secara global. Menanggapi hal tersebut, menteri 

keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa Covid-19 akan 

memperburuk ekonomi Indonesia, bahkan pertumbuhan ekonomi.  

Indonesia terkena dampak pandemic Covid-19 yang 

mengakibatkan perubahan kecenderungan pembelian dari Offline 

ke Online.
10

 Dimana coronavirus disease 2019 (Covid-19) 

diumumkan WHO (World Health Organization) sebagai pandemi 

global pada tanggal 11 maret 2020. Kejadian Covid-19 yang 

dilaporkan kepada public pertama kali tanggal 31 januari 2020 di 

Wuhan, Provinsi Hubei, Cina.
11

 

Kementerian perdagangan mengimbau kepada masyarakat 

agar dapat memanfaatkan Belanja Online untuk memutus mata 

rantai penyebaran Covid-19. Hal ini juga mengimplementasikan 

kebijakan pembatasan berskala besar (PSBB), seperti yang 

diungkapkan oleh Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. 

Penerapan Work From Home (WFH) selama pandemic Virus 

Corona (Covid-19), berdampak pada peningkatan Belanja Online 

untuk sejumlah produk, terutama pada produk kesehatan. Hal 

tersebut diungkapkan oleh asosiasi pelaku industri perdagangan 

Online, Indonesia E-Commerce Association (IdEA).
12

 

Berdasarkan penelitian Siti Indayani dan Budi Hartono,  

bahwa dengan adanya kebijakan yang di terapkan yaitu social 

distancing  di masa pandemic, untuk mengatasi tekanan dari angka 

                                                             
10 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 

https://www. ekon. go. id/ diaksses pukul 15. 48 WIB 
11 Kementerian Kesehatan Republik Indenesia https://www. kemkes. go. 

id/folder/view/full-content/structure-faq. html diakses pukul 16. 12 WIB 
12 Jefry Andi Sinaga, Studi Tentang Persepsi Konsumen Terhadap 

Pembelian Online Saat Pandemi Covid-19,  (Medan: Universitas Sumatera 

Utara,2020),  27 

https://www.ekon.go.id/
https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html%20diakses%20pukul%2016.12
https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html%20diakses%20pukul%2016.12
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dan beban layanan kesehatan. Selain itu, Covid-19 menyebabkan 

tenaga kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau sebagai 

buruh harian berhenti bekerja, dan banyaknya pengurangan 

karyawan pada perusahaan atau usaha-usaha tertentu. Hal tersebut, 

menimbulkan pendapatan masyarakat berkurang, ketika 

pendapatan masyarakat menurun, maka pendapatan nasional juga 

akan menurun, dan hal tersebut akan berpengaruh pada perilaku 

masyarakat dalam mengkonsumsi suatu barang atau belanja 

kebutuhan rumah tangga.
13

 

Kota Bandar Lampung merupakan kota yang terdampak 

pandemic Covid-19 dengan daerah zona merah ( Red Zone), 

dikatakan status daerah zona merah karena merupakan wilayah 

dengan penularan virus corona yang sudah tidak terkendali. Di 

zona merah, semua aktivitas sosial ditangguhkan, termasuk 

pemberhentian sekolah, tempat ibadah dan perkantoran, semua 

perjalanan di zona merah akan dibatasi, kecuali beberapa 

perjalanan yang sifatnya darurat, seperti penyaluran logistik dan 

penanganan kesehatan.   

Pandemi Covid-19 saat ini, banyak masyarakat yang 

terdampak dari segi pendapatan ataupun pekerjaan yang 

menyebabkan pengangguran dikarenakan adanya pemberhentian 

atau PHK. Terdapat 29,12 juta orang (14,28 persen) penduduk usia 

kerja yang terdampak Covid-19, terdiri dari pengangguran karena 

Covid-19 (2,56 juta orang), bukan angkatan kerja (BAK) karena 

Covid-19 (0,76 juta orang), sementara tidak bekerja karena Covid-

19 (1,77 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami 

pengurangan jam kerja karena Covid-19 (24,03 juta orang).
14

 

Menurut Siti Nur Fatoni, dkk menjelaskan  bahwa selama 

pandemic Covid-19 konsumen menghindari kontak fisik ( physical 

distancing) sehingga dalam hal transaksi jual beli dilakukan secara 

                                                             
13 Siti Indayani, Budi Hartono, “Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan 

Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19”,Jurnal Ekonomi & Manajemen 
Universitas Bina Sarana Informatika, vol.18, No. 2, September 2020, h.  202-203 

14 https//:bps. co. id 
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digital. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa untuk mencegah 

penyebaran pandemic virus Covid-19 penggunaan aplikasi Belanja 

Online melonjak hingga 300 persen. Pandemic mendorong 

sebagian masyarakat untuk berBelanja Online guna mengantisipasi 

penularan Covid-19. Menurut survey yang dilakukan katadata. 

Co.id pada beberapa Startup E-Commerce, seperti Blibli, 

Tokopedia, Lazada, dan Shoppe mencatatkan adanya peningkatan 

jumlah penjual dan transaksi, terutama untuk kategori kesehatan.
15

 

Berdasarkan riset katadata.Co.id yang dilakukan terhadap 

Tokopedia, dimana diketahui jumlah mitra penjual di Tokopedia 

mencapai 7,8 juta saat ini (terjadi peningkatan 1,4 juta dari bulan 

Oktober), dan adanya peningkatan pedagang yang menjual produk 

kesehatan meningkat hampir 2,5 lipat efek pandemic Covid-19. 

Dikutip dari siaran pers oleh vp (Vice President) of Corporate 

Communications  Tokopedia Nuraini Razak  menambahkan ada 

tiga kategori yang transaksinya meningkat drastis sejak maret 

yakni kesehatan, keperluan rumah tangga, serta makanan dan 

minuman.  

Dalam survey, terdapat 51 % responden yang mengaku 

pertama kali menggunakan aplikasi belanja saat pembatasan sosial 

berskala besar (PBB). Hal ini membuat adanya kenaikan 

Pembelian secara online di provinsi lampung yaitu 433%,
16

 

menunjukan bahwa adanya kecenderungan konsumen untuk 

melakukan pembelian online, dimana terdapat faktor yang 

mempengaruhi persepsi konsumen untuk melakukan pembelian  

online. Dampak pandemic covid-19 terhadap volume transaksi 

ecommerce di Provinsi Lampung  meningkat 6,21 persen, denan 

dampak pandemic Covid-19 terhadap pendapatan usaha 6,00 

persen.
17

 

                                                             
15 Jefry Andi Sinaga, “Studi Tentang Persepsi Konsumen Terhadap 

Pembelian Online saat Pandemi Covid-19”, Universitas Sumatra Utara, 2020,  4 
16 https://powercommerce.asia/store/ 
17 Adam luthyfi kusumatrisna dkk, Statistik E-Commerce 2021 Badan Pusat 

Statistik, 114-115 
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Seiring dengan perkembangan teknologi, dimana terjadi 

perubahan di bidang teknologi dan informasi yaitu internet bukan 

hanya sebagai sarana komunikasi tetapi juga sebagai media 

pencarian informasi yang memenuhi kebutuhan manusia. E-

commerce menjadi trend dalam berbelanja. Hal ini disebabkan 

karena Belanja Online membebaskan konsumen dari kunjungan ke 

toko yang memerlukan waktu yang lama serta mereka harus keluar 

dari rumah untuk mendapatkan barang yang diinginkan.  

Belanja Online menjadi alternatif bagi konsumen karena 

lebih nyaman daripada belanja offline yang biasanya dihubungkan 

dengan keramaian, kecemasan, kemacetan lalu lintas, waktu yang 

terbatas dan keterbatasan tempat parkir. Dengan kemudahan dan 

kenyamanan, konsumen akan memilih bertransaksi di E-commerce 

untuk memenuhi berbagai barang keperluannya.  

Banyak penelitian terdahulu yang telah menganalisis faktor 

yang mempengaruhi perilaku belanja konsumen. Salah satunya 

adalah faktor persepsi pribadi seperti kepercayaan, kenyamanan, 

kemudahan, dan keamanan.  Ataupun factor penyedia produk 

seperti kualitas produk dan harga kepercayaan, kenyamanan, 

kemudahan ataupun keamanan dapat mempengaruhi perilaku 

seseorang dalam belanja. Dalam Faktor penyedia produk, kualitas 

produk yang diberikan kepada konsumen akan mempengaruhi 

keputusan dalam membeli produk. Pada harga, harga adalah salah 

satu alasan terpenting konsumen tetap menggunakan penyedia saat 

ini atau beralih ke penyedia lain. Tetapi belum ada penelitian yang 

sebelumnya menganalisis dampak Covid-19 yaitu pendapatan dan 

minat beli dalam perilaku konsumen dalam Belanja Online pada 

situasi khusus yaitu pandemic covid 19, sehingga penelitian ini 

penting untuk dilakukan karena akan memberikan pengetahuan 

baru dalam literature perilaku Belanja Online.  

Perilaku konsumen menjabarkan tentang bagaimana seorang 

konsumen menemukan kebutuhan, mencari alternatif solusi dan 

mengevaluasinya, untuk kemudian mencapai tahap pengambilan 

keputusan pembelian, dan evaluasi pasca pembelian tersebut. 
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Dalam keputusan pembelian online terdapat factor yang menjadi 

pertimbangan diantaranya adalah kepercayaan (trust), bertransaksi 

secara online memiliki kepastian dan informasi yang tidak simetris. 

Oleh sebab itu harus ada rasa saling percaya antara penjual dan 

pembeli, kepercayaan konsumen akan E-commerce merupakan 

salah satu faktor kunci melakukan kegiatan  jual beli secara online.  

Perilaku konsumen akan termotivasi oleh kebutuhan. 

Kebutuhan akan memunculkan perilaku yang diperkirakan 

memiliki kemungkinan terbesar untuk memenuhi kebutuhan 

tertentu.  Kebutuhan yang dirasakan akan diekspresikan dalam 

perilaku konsumsi. Dengan kata lain bahwa setiap perilaku 

seseorang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan 

tujuan tertentu dalam memperolehnya. Sementara motivasi yang 

memberi tenaga atau dorongan untuk menggerakan  seseorang agar  

perperilaku tertentu. Sehingga perilaku yang dimunculkan oleh 

konsumen yaitu permujudan dari adanya motivasi dari dalam diri 

konsumen tersebut. Keputusan pemilihan suatu produk yang dibeli 

untuk pemenuhan atas kebutuhan dan keinginan dari konsumen 

tersebut.  

Perilaku pembelian online merupakan proses membeli 

produk atau jasa melalui media internet, dimana proses pembelian 

secara online ini berbeda dengans proses pembelian belanja secara 

fisik atau offline. Proses membeli melalui media internet adalah 

ketika konsumen yang berpotensial menggunakan internet dan 

mencari-cari informasi yang berkaitan dengan barang atau jasa 

yang mereka butuhkan. Saat ini, perubahan gaya hidup yang 

konsumtif sangat terlihat terutama pada generasi milenial. Dan 

teknologi komunikasi yang kini semakin maju dan berkembang 

telah menimbulkan berbagai pengaruh bagi penggunanya. Internet 

merupakan bentuk dari perkembangan teknologi komunikasi yang 

telah menjadi kebutuhan bagi sebagian kalangan. Perubahan 

teknologi ini telah membawa perubahan yang sangat signifikan 

terutama di masa pandemic Covid-19 saat ini.  



8 
 

 

Minat beli merupakan sebuah akal kepentingan yang dialami 

oleh konsumen suatu produk (barang atau jasa) yang dipengaruhi 

oleh sikap dari konsumen itu sendiri. Minat beli akan membuat 

konsumen mempunyai respon yang menunjukan adanya keinginan, 

perhatian, ketertarikan, pengambilan keputusan, dan tindakan 

terhadap produk untuk  melakukan pembelian.  Dapat dikatakan 

bahwa minat beli merupakan pernyataan mental dari konsumen 

yang merefleksikan pembelian sejumlah produk.  

Minat berbelanja termasuk suatu perilaku konsumen. 

Konsumen akan merespon suatu simultan yang diberikan dengan 

suatu tindakan. Seperti harga yang rendag akan menimbulkan 

perilaku konsumen  yang cenderung meningkatkan minat yang 

tinggi. Promosi yang intens akan membangkitkan keinginan 

konsumen untuk tertarik membeli suatu produk.  

Konsumen yang memiliki minat untuk  membeli barang 

menunjukan sikap  ketertarikan terhadap barang tersebut. Bahwa 

minat konsumen terhadap  suatu barang akan terealisasi dengan 

perilaku konsumen untuk membeli barang. Jadi, transaksi 

pembelian barang online maupun offline aka nada perbedaan yang 

mempengaruhi minat konsumen. Penelitian yang berkaitan dengan 

minat beli konsumen berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu oleh 

Kim et.al, Ling, dan Mohmed et.al, diketahui bahwa pengalaman 

sebelumnya dalam berbelanja online memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat beli konsumen dalam berbelanja online 

dimasa sekarang dan yang akan datang.
18

 

Menurut kotler dan Keller, perilaku konsumen adalah studi 

tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, 

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

                                                             
18 Fachrizi Alwafi, “Pengaruh Persepsi Keamanan, Kemudian Bertransaksi, 

Kepercayaan Konnsumen Terhadap Toko, Dan Pengalaman Berbelanja, Terhadap 
Minat Beli Secara  Online Pada Situs Jual Beli Tokopedia. Com”, (Skripsi, 

Universitas Diponegoro Semarang, 2016),  12 
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pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka.
19

 

Dimana kualitas produk, harga produk itu dapat mempengaruhi 

konsumen, di masa pandemi Covid -19 saat ini, banyak masyarakat 

yang lebih memilih untuk berbelanja online dan hal tersebut akan 

menjadi kebiasaan yang berkelanjutan meskipun pandemic Covid-

19 ini telah hilang atau berlalu. memahami perilaku konnsumen 

bukanlah suatu hal yang sederhana, mereka mungkin menyatakan 

kebutuhan dan keinginan mereka, namun dapat bertindak 

sebaliknya, meraka mungkin menanggapi pengaruh yang 

mengubah perilaku meraka pada menit-menit terakhir. Perilaku 

konsumen memiliki beberapa dimensi yang menjadi pertimbangan 

yaitu faktor budaya, sosial, prinbadi dan psikologis.
20

 

Perilaku konsumen dan keputusan pembelian memiliki 

ikatan yang kuat. Konsumen memperolah pasangan dari luar yang 

terdiri dari bauran pemasaran ( produk, harga, tempat promosi),  

ekonomi, teknologi, politik, budaya yang mempengaruhi kotak 

hitam pembeli untuk melakukan keputusan pembelian. Dapat 

dikatakan bahwa rangsangan yang diperoleh oleh konsumen akan 

membuat perilaku konsumen berubah dan merespon menjadi 

tanggapan yaitu memutuskan untuk membeli sebuah produk atau 

jasa, maka dia mempertimbangkan terlebih dahulu kemungkinan 

tingkat kebutuhannya, pertimbanganya yang dilakukan tersebut 

dipelajari para pemasar atau penjual.
21

 

Selain itu minat belanja konsumen di masa Covid-19 saat 

ini, yaitu kualitas produk.  Dimana perusahaan harus memikirkan 

kualitas produk yang akan dihasilkan. Dan harga merupakan 

variabel yang dapat dikendalikan dan menentukan diterima atau 

tidaknya suatu produk oleh konsumen. Murah atau mahalnya harga 

                                                             
19Ayun Shafiri,  “Analisis perilaku Belanja Online Pada Kalangan 

Mahasiswa ( Studi Kasus pada mahasiswa FEB UMP Purwokerto”,  (Skripsi, IAIN 

Purwokerto, 2020)  4 
20 Ajeng Retno Wulandari, “Analisis Perilaku Konsumen Dalam Melakukan 

Pembelian Hand Sanitizer Wabah Covi-19 di Kampung Inggris Pare 
Kediri”,(Universitas Nusantara Persatuan Guru Republik Indonesia, 2020),  3 

21 Ibid,  4 
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suatu produk sangat relatif untuk dibandingkan dengan harga 

produk yang dijual oleh perusahaan lain.  

Pada tahun 2020, ekonomi Provinsi Lampung terkontraksi, 

tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Hal ini disebabkan 

oleh penurunan  kinerja semua komponen pengeluaran. Konsumsi 

rumah tangga terkonstruksi akibat penurunan daya beli masyarakat 

karena adanya kebijakan unpaid leave dan PHK akibat pandemic 

Covid-19.
22

 Hasil survei indikator politik Indonesia menunjukan 

72, 6 persen masyarakat Indonesia mengalami penurunan  

pendapatan rumah tangga  pada februari 2021.  Hal tersebut terjadi 

akibat pandemic virus corona Covid-19. Jumlah responden yang 

mengalami penurunan pendapatan tersebut lebih besar 

dibandingkan survey serupa pada  September 2020.  Ada 66,6  

persen responden yang mengakui  pendapatannya menurun akibat  

pandemic Covid-19. Sementara,  ada 23,4 persen responden yang 

menyatakan pernyataan tidak terpengaruh pandemi Covid-19. 

Sebanyak 2,4 persen  responden mengakui pendapatannya naik  

pada masa pandemi.
23

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka 

disimpulkan bahwa peneliti akan melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Pendapatan Dan Minat Beli Terhadap 

Perilaku Belanja Online Pada Masyarakat Kota Bandar 

Lampung Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam”.  

 

 

 

                                                             
22https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/PublishingImages/Pages/Lap

oran-Perekonomian-Provinsi-Lampung-Periode-Februari  

2021/Laporan%20Perekonomian%20Provinsi%20Lampung%20Februari%202021. 

pdf 
23https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/23/survei-masyarakat-

yang-alami-penurunan-pendapatan-akibat-Covid-19-meningkat 
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C. Batasan masalah 

Berdasarkan pada penelitian ini  peneliti membatasi pada 

segi ekonomi bukan pada faktor lainya, yaitu sebagai berikut  pada: 

1. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Kota Bandar 

Lampung dalam melakukan pembelanjaan secara online dimasa 

pandemic Covid-19.  

2. Penelitian ini ditinjau dari faktor pribadi pada teori Perilaku 

Konsumen yaitu pekerjaan, keadaan ekonomi, dan gaya hidup 

pada saat ini, berdasarkan dampak yang terjadi di masa 

pandemic covid-19.  

3. Penelitian ini hanya melingkupi ruang Ekonomi, yang 

berhubungan langsung dengan perilaku masyarakat kota Bandar 

lampung saat berbelanja Online di pasa pandemic Covid-19, 

yaitu pengaruh tingkat pendapatan dan minat beli dalam 

mempengaruhi perilaku konsumen.  

4. Penelitian ini dibatasi berdasarkan usia, dimana pengambilan 

sampel pada usia yang produktif dalam melakukan Belanja 

Online yaitu dari usia 15-59 tahun.  

 

D. Rumusan Masalah 

1. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap perilaku Belanja 

Online pada masyarakat Kota Bandar Lampung dimasa 

pandemic Covid-19 ? 

2. Apakah minat beli berpengaruh terhadap perilaku Belanja 

Online pada masyarakat Kota Bandar Lampung dimasa 

pandemic Covid-19 ? 

3. Apakah pendapatan dan minat beli berpengaruh terhadap 

perilaku Belanja Online pada Masyarakat Kota Bandar 

Lampung dimasa pandemic Covid-19 dalam perspektif ekonomi 

islam ? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka tujuan penelitian yang ingin diketahui yaitu : 

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap perilaku 

Belanja Online pada masyarakat Kota Bandar Lampung dimasa 

pandemic Covid-19.  

2. Untuk mengetahui pengaruh minat beli terhadap perilaku  

Belanja Online pada masyarakat Kota Bandar Lampung dimasa 

pandemic Covdi-19.  

3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan dan minat beli 

terhadap perilaku Belanja Online pada msayarakat Kota Bandar 

Lampung dimasa pandemic Covid-19 dalam perspektif ekonomi 

islam.  

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, 

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, sekaligus dapat 

menerapkan teori-teori yang berkaitan dengan perilaku 

konsumen yang telah dipelajari selama di bangku kuliah. Selain 

itu, diharapkan dapat menambah literatur kepustakaan untuk 

penelitian selanjutnya dalam hal pengembangan di bidang 

penelitian khususnya yang berkaitan dengan perilaku konsumen 

dalam berbelanja Online dimana penelitian ini melihat 

bbagaimana pengaruh pendapatan dan minat beli terhadap 

perilaku konsumen dalam berbelanja online.  

2. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

baik bagi kalangan akademisi maupun masyarakat umum 

mengenai dampak Covid-19 pada perilaku konsumen dalam 

berbelanja online kepada kalangan mahasiswa, dapat digunakan 

sebagai referensi penelitian. 
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G. Kerangka Berpikir 

Variabel penelitian ini sudah dijelaskan diatas peneliti 

menggunakan 2 indikator dampak Covid-19 yang penting dalam 

penelitian ini yaitu pendapatan dan minat beli.  

Bagan 1.1 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 = Secara persial 

 = Secara simultan 

  = Perspektif  Ekonomi Islam 

Berdasarkan bagan diatas dapat djelaskan bahwa pendapatan 

dan minat beli yang merupakan dampak Covid-19 ialah 

mempunyai pengaruh simultan terhadap perilaku masayarakat 

dalam belanja dimasa pandemic Covid-19. Dan pendapatan dan 

minat beli sendiri juga mempunyai pengaruh secara persial 

terhadap perilaku konsumen itu sendiri. Begitupun dalam islam, 

Perilaku Masayarakat Kota 

Bandar Lampung Dalam 

Belanja Online (Y) 

Pendapatan (X1) 

 Minat Beli (X2) 
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bahwa pendapatan dan minat beli ini mempunyai pengaruhi 

perilaku konsumen atau masyarakat di kota Bandar lampung itu 

sendiri dalam pandangan islam, dan bagaimana islam tersebut 

dalam memandang perilaku konsumen dalam berbelanja dimasa 

pandemic Covid.  

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian terdahulu merupakan sumber yang dijadikan 

acuan dalam melakukan penelitian.  Penelitiahn terdahulu yang 

digunakan berasal dari jurnal dan skripsi dengan melihat hasil 

penelitian dan akan dibandingkan dengan penelitian selanjutnya 

dengan menganalisa berdasarkan keadaan dan waktu yang berbeda 

berikut adalah penelitian terdahulu sebagai berikut: 

1. Dedy Ansari Harahap Dan Dita Amanah,
24

 Kesimpulan dari 

penelitian tersebut perilaku konsumen menunjukan 

kecenderungan konsumen dalam memilih sistem Belanja Online  

dibandingkan dengan offline. Sehingga hal ini memiliki dampak 

kepada toko online yang menyediakan produk berupa barang 

atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.  

Konsumen cenderung memiliki banyak pilihan  dalam 

berbelanja online dalam memenuhi kebutuhannya di toko 

online.  

2. Siti Nur Fatoni, Cucu Susilawati, Lina Yulianti, dan Iskandar,
25

 

berdasarkan penelitian tersebut Covid-19 telah membawa 

dampak negatif terhadap perekonomian di Indonesia, di bidang 

ekonomi kebiasaan masyarakat banyak berubah dari yang 

biasanya konsumen senang untuk berbelanjasecara langsung 

mulai berubah perilakunya yaitu dengan berbelanja secara 

online. Pusat perbelanjaan mulai menurun hingga 53% dan hal 

tersebut berdampak pada hal transaksi, yang sebelumnya 

                                                             
24 Dedy Ansari Harahap, Dita Amanah, “Perilaku Belnaja Online di 

Indonesia: Studi Kasus”,(Universitas Islam Sumatera Utara dan Universitas Negeri 

Medan, 2018.), 16 
25Siti Nur Fatoni dkk, “Dampak Covid-19 Terhadap Perilaku Konsumen 

Dalam Penggunaan E-Wallet di Indonesia”,(Skripsi, Universita Islam Negeri Gunung 

Djati),  5 
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menggunakan uang tunai kini menggunakan E-wallet. Dimasa 

covid-29 banyak konsumen yang menggunakan aplikasi Belanja 

Online  yangmelonjak hingga 300% ketika social distancing 

diterapkan.  

3. Asep Saefuloh,
26

 berdasarkan penelitian tersebut di era digital 

memilih menggunakan Belanja Online untuk melakukan belanja 

fashion dan kebanyakan memiliki aplikasi shopee untuk 

melakukan transaksi pembelian fashion. Dan hal ini menjadi 

primadona karena transaksi online lebih nyaman, informasi 

lengkap, harga stabil, waktu fleksibel dan kepercayaan 

konsumen baik. Ada lima perilaku perilaku konsumen dalam 

melakukan transaksi di era digital sesuai yaitu pencarian yang 

lebih mudah, pemilihan banyak, efektif,  fashion yang variatif 

dan evaluasi atau feedback penjualan yang baik. Dalam 

penelitian tersebut masih dalam koridor wajar dan tidak 

melanggar prinsip-prinsip konsumsi dalam islam. 

Menggunakan dan mendapatkan fashion dengan halal, sesuai 

kebutuhan dan tidak berlebih menyeimbangkan antara 

kebutuhan dan gaya hidup.  

4. Rosiady Husaenie Sayuti dan Siti Aisyah Hidayati,
27

 

berdasarkan analisa data adanya pandemi Covid-19 yang 

melanda Indonesia mempengaruhi ekonomi masyarakat secara 

signifikan, mulai dari pendapatan yang diterima, pola 

pengeluaran untuk kehidupan sehari-hari, lapangan pekerjaan, 

dan kebiasaan belanja yang didominasi oleh belanja untuk 

makanan dan kehidupan sehari-hari serta adanya kebiasaan baru 

yaitu berbelanja online.  

5. Asido Hermanto Lumban Gaol, Hares Kuma, Hendra Jonathan 

Sibarani,
28

  berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

                                                             
26 Asep Saefuloh, “Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Belanja 

Fashion di Online Shop (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Walisongo Semarang Angkatan 2014-2018)”, (Universitas Islam Negeri 
Walisongo Semarang, 2019), 9 

27 Rosiady Husaenie Sayuri, Siti Aisyah Hidayati, “Dampak Pandemi 

Covid-19 Terhadap Ekonomi Masyarakat di Nusa Tenggara Barat”, (Resiprokal, Vol. 

2, No. 2, Desember 2020),  21 
28Asido Hermanto Lumban Gaol, Hares Kuma, Hendra Jonathan Sibarani,  

“Pengaruh Minat Beli, Karakteristik Produk dan Penilaian Konsumen Terhadap 
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bahwa minat beli, karakteristik produk, dan penilaian 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada 

pengguna aplikasi Belanja Online di kota medan. 

6. Heni Noviarita, Tulus Suryanto, Sefta Kurniawansyah,
29

 

berdasarkan penelitian tersebut terdapat pengaruh yang positif 

dan signifikan secara bersamaan dari dimensi kualitas 

pelayanan islami yang meliputi variabel shariah compliance, 

asuance, responsiveness.  Tangible, empathy, dan  reliability, 

terhadap kepuasan nasabah perbankan syaraih di provinsi 

lampung.  

 

Melihat dari penelitian sebelumnya bahwa faktor-faktor 

yang terjadi dalam setiap masalah merupakan hal yang perlu untuk 

diketahui, penelitian ini berawal dari banyaknya pengguna Belanja 

Online terutama di masa pandemic Covid-19 dikarenakan adanya 

pembatasan kegiatan di luar rumah atau PSBB (pembatasan sosial 

berskala besar) yaitu himbauan yang diterapkan pemerintah berupa 

Stay at home, work from home, study from homr sebagai bentuk 

antisipasi penyebaran covid-19 yang begitu besar dalam 

mempengaruhi semua bidang kehidupan, termasuk dalam sector 

perekonomian. Covid-19 yang begitu cepat menyebar 

menyebabkan kebiasaan masyarakat banyak berubah terutama di 

bidang ekonomi yang dikenal dengan istilah The New Normal. The 

New Normal  biasanya digunakan dalam ekonomi dan bisnis yang 

mengacu pada keuangan setelah krisis keuangan 2007-2008 dan 

setelah resesi global 2008-2012. Namun semenjak itu digunakan 

dalam berbagai konteks lain untuk menunjukan bahwa sesuatu 

yang sebelumnya tidak normal dianggap biasa.  

Selama pandemic ini setidaknya membuat hampir semua 

sector kehidupan melambat, sehingga manusia melakukan 

                                                                                                                                   
Pembelian Produk Selama Pandemi Covid-19 Pandemic pada Penggunaan Aplikasi 
Online di Kota Medan”, Jurnal Akmami (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi), Vol. 2, 

No. 2 
29 Heni Noviarita, Tulus suryanto, Sefta Kurniawansyah,”Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Islami Terhadap Kepuasan Nasabah Studi Pada Bank Umum Syariah di 
Provinsi Lampung”, Islamic Economics Journal, (2020),  h.  193-205, https://ejournal. 

unida. gontor. ac. id/index. php/JEI/article/view/4732 
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perubahan  dan beradaptasi dengan cepat, dan melakukan berbagai 

kegiatan yang biasa mereka lakukan dengan cara digital, seperti 

belajar, bekerja, berbelanja yang dilakukan secara daring. Dalam 

penelitian ini hanya terbatas pada ekonominya saja yaitu dampak 

dari Covid-19 meliputi pendapatan dan minat beli terhadap faktor 

apa saja yang mempengaruhi perilaku masyarakat.  

 

I. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka 

penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga 

dapat menunjukan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami.  

Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang akan menguraikan 

mengenai latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk 

memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. 

Permasalah yang sudah tergambarkan dirumuskan dalam rumusan 

masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan 

hasil yang diinginkan. Manfaat penelitian merupakan kegunaan 

hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah 

istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum dan luas. 

Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau 

penelitian dari aspek lain.  Kerangka berpikir merupakan reka 

bentuk penelitian. Hipotesis penelitian digunakan untuk 

menentukan dugaan sementara. Dan adapun sistematika penulisan 

yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.  

Bab II Landasan Teori, berisikan tentang pengertian Covid-

19, pengertian perilaku konsumen dan Belanja Online, pengertian 

dampak, dampak Cov id-19, faktor-faktor perilaku konsumen.  

Bab III  metode penelitian,  untuk menghubungkan antara 

teoritis dengan penelitian lapangan, maka dibuatlah metode 

penelitian yang berisi jenis, sifat dan lokal penelitian yang 

digunakan untuk penulisan skripsi, populasi dan sampel penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, 

variabel penelitian, desain pengukuran, kemudian untuk 
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mengetahui alur penelitian dari awal sampai akhir maka dibuat 

tahapan penelitian yang sistematis.   

Bab IV laporan hasil penelitian yang memuat gambaran 

umum lokasi penelitian, penyajian  data dan analisa data.  

Bab V penutup, disini akhirnya penulis membuat 

kesimpulan atas hasil penelitianya dan memberikan saran  

berdasarkan hasil penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Perilaku Konsumen  

1. Pengertian Perilaku Konsumen 

Dalam teori ekonomi dikatakan bahwa manusia adalah 

makhluk ekonomi yang selalu berusaha memaksimumkan 

kepuasannya dan selalu bertindak rasional. Para konsumen akan 

berusaha memaksimumkan kepuasannya selama kemampuan 

finansialnya memungkinkan.  Mereka memiliki pengetahuan 

tentang alternative produk yang dapat memuaskan kebutuhan 

mereka.
30

 Kepuasan menjadi hal yang penting dan seakan 

menjadi hal utama untuk dipenuhi.  Perilaku konsumen 

merupakan proses yang dinamis yang mencakup perilaku 

konsumen individual kelompok, dan anggota masyarakat yang 

secara terus menerus mengalami perubahan.
31

 

Batasan Perilaku konsumen merujuk pada perilaku yang 

diperlihatkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, 

menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk barang 

dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan 

mereka. Batasan tersebut perilaku konsumen meliputi semua 

tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari, 

membeli menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan 

produk. Dalam kegiatan mencari, tentu bukan terbatas dalam 

mencari barang atau jasa yang dibutuhkan, melainkan juga 

mencari informasi yang terkait dengan barang barang yang 

dibutuhkan dan diinginkan.  

                                                             
30 Bilson Simamora , “panduan riset perilaku konsumen”, ( Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2008),  3-4 
31Tatik Suryani, “Perilaku Konsumen di Era Internet”, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2013),  5 
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Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses 

mengevaluasi, memperoleh, menggunakan dan dapat 

mempergunakan barang-barang atau jasa. Penggunaan barang 

dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pada setiap 

konsumen.
32

 Batasan perilaku konsumen sebagai tindakan yang 

langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan 

menghabiskan produk barang dan jasa, termasuk proses 

keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan itu.  

Menurut the American marketing association, 

mendefinisikan perilaku konsumen yaitu interaksi dinamis 

antara afeksi dan kognisi, perilaku, dan lingkungannya dimana 

manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka. 

Definisi tersebut terdapat 3 ide penting yaitu : perilaku 

konsumen adalah dinamis; hal tersebut melibatkan interaksi 

antara afeksi dan kognisi, perilaku dan kejadian di sekitar; dan 

hal tersebut melibatkan pertukaran. 
33

 

Perilaku konsumen adalah dinamis, yang berarti bahwa 

perilaku seseorang  konsumen, adapun masyarakat luas selalu 

berubah dan bergerak sepanjang waktu. Hal ini memiliki  

implikasi terhadap studi perilaku konsumen, demikian pula 

pada pengembangan strategi pemasaran. Dalam hal studi 

perilaku konsumen, salah satu implikasinya  adalah bahwa 

generalisasi perilaku konsumen biasanya terbatas untuk jangka 

waktu tertentu, produk, dan individu atau group tertentu.
34

 Teori 

perilaku konsumen dalam sistem kapitalis telah melampaui dua 

tahap. Tahap pertama, berkaitan dengan teori marginalis yang 

berdasarkan teori tersebut pemanfaatan konsumen secara tegas 

dapat diukur dalam satuan pokok.  Konsumen mencapi 

keseimbanganya ketika dia memaksimalkan pemanfaatnaya 

sesuai keterbatasan penghasilan, yaitu ketika rasio pemanfaatan 

                                                             
32David l, “Perilaku Konsumen”, (Jakarta: Refika Aditama, 2009),   3 
33 Nugroho j setiadi, “Perilaku Konsumen perspektif kontemporer pada 

motif, tujuan, dan keinginan konsumen”, ( Jakarta : KENCANA, 2018)  hal.  2-3 
34 W.  Mahabi, “Perilaku Konsumen Perspektif Kontemporer Pada Motif, 

Tujuan, Dan Keinginan Konsumen”, ( Jakarta : Prenada Media Group, 2004),  8 
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marginal dari sebagai komoditas sama dengan rasio harga 

uangnya masing-masing. Tahap kedua, yang lebih modern 

mengatur kemungkinan diukurnya dan kardinalitas pemanfaatan 

itu.
35

 

Menurut Mannan, konsumsi merupakan permintaan 

sedangkan produksi adalah penyediaan atau penawaran. 

Kebutuhan konsumen yang telah diperhitungkan merupakan 

insentif pokok bagi kegiatan ekonomi. Perbedaan antara ilmu 

ekonomi modern dan ekonomi  islam yaitu terletak dalam hal 

mengkonsumsi, yaitu pada pendekatan dalam memenuhi 

kebutuhan seseorang.
36

 

Istilah perilaku konsumen merujuk kepada perilaku yang 

diperhatikan oleh konsumen dalam mencari, membeli, 

menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk barang 

dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan 

mereka.
37

 Konsumen dapat beragam dari sudut usia, jenis 

kelamin, status sosial, dan lain sebagainya yang akan 

memengaruhi bagaimana mereka melakukan proses memilih 

sampai dengan membuang produk yang dikonsumsi. Disamping 

itu, produk yang dikonsumsi juga beragam. Hal lain yang juga 

patut untuk dipahami bahwa kebutuhan dan keinginan mereka 

dalam mengkonsumsi produk juga beragam.  Hal ini yang 

membuat perlunya mempelajari perilaku konsumen sehingga 

dapat meningkatkan peluang keberhasilan suatu produk di pasar 

melalui penyediaan produk-produk yang dapat memuaskan 

kebutuhan dan keinginan konsumen.  

Perilaku konsumen mencakup semua kegiatan yang 

berhubungan dengan tanggapan emosi, mental, dan perilaku 

yang mendahului atau mengikuti semua kegiatan ini. Pengertian 

                                                             
35M.  Nur Rianto Al Arif, dan Euis Amalia, “Teori Mikroekonomi Suatu 

Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional”, 85-86   
36Eko Suprayitno, “Ekonomi Islam pendekatan ekonomi makro islam dan 

konvensional”, ( Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005) h. 91-92 
37 Usman Effendi, “Perilaku Konsumen”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),  2  
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konsumen mengacu pada konsumen individual maupun 

organisasi, yaitu sebagai berikut : 

a. Kegiatan pembelian yang mencakup pembelian barang atau 

jasa, bagaimana konsumen memperoleh barang maupun jasa 

tersebut, dan semua kegiatan yang mengarah pada keputusan 

pembelian. Termasuk diantaranya adalah pencarian 

informasi, evaluasi barang maupun jasa, dan metode 

pembayaran.  

b. Kegiatan menggunakan atau konsumsi yang melibatkan 

siapa, dimana, bagaimana, konsumsi, dan pengalaman 

penggunaan tersebut.  

c. Kegiatan mengatur cara bagaimana pelanggan 

membelanjakan uang untuk produk dan kemasan lainnya 

serta kaitannya dengan apabila produk atau barang belanjaan 

tersebut dijual ke pihak lain.  

Untuk memudahkan dalam memahami pengertian 

tersebut, maka gambar berikut ini akan menjelaskan hal 

tersebut.
38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38Jusuf, dan Dewi, “Perilaku Konsumen di Masa Bisnis Online”, ( 

Yogyakarta : A.  Permata, 2018),  8 
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Bagan 2.1 

Keterkaitan Antara Perilaku Konsumen dan Perilaku Pembelian 

Konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Jusuf dan Dewi, 2018 39 

Berdasarkan pengertian yang dijelaskan diatas maka 

perilaku konsumen merupakan tindakan yang langsung terlibat 

dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk 

barang dan jasa, termasuk proses dalam membuat keputusan. 

Maka dari itu, perilaku konsumen masyarakat merupakan 

merupakan pandangan mengenai kebiasaan dalam 

mengkonsumsi barang atau jasa, yang dimulai dari kebutuhan, 

mencari informasi, penggunaan dan pembelian, hingga 

menghabiskan produk barang atau jasa tersebut untuk 

memenuhi kebutuhannya.  

Perilaku konsumen saat ini sudah berubah karena 

munculnya teknologi informasi dan komunikasi yang begitu 

pesat. Karakteristik dan faktor-faktor yang memberikan 

                                                             
39Ibid,   9 
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kontribusi kepada perilaku konsumen sudah mengalami revolusi 

sedemikian rupa dikarenakan saat ini sebagian besar pembeli 

lebih memilih belanja secara online. Dengan demikian, untuk 

memberikan formulasi dan definisi baru mengenai perilaku 

konsumen yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang 

dilakukan secara online kita tetap harus mengacu pada teori 

konvensional yang selama ini melandasi konsep tersebut.
40

 

2. Teori Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen berhubungan dengan hukum 

permintaan. Hukum permintaan berbunyi apabila harga suatu 

barang naik maka jumlah barang yang diminta akan turun, 

sebaliknya bila harga barang tersebut turun maka jumlah barang 

yang diminta naik.
41

 Menurut Schiffman dan Kanuk, perilaku 

konsumen adalah suatu proses yang dilalui oleh seseorang 

pembeli dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi 

serta bertindak pada konsumsi produk atau jasa, meupun  ide 

yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan seseorang 

tersebut.
42

 Permintaan adalah berbagai kombinasi harga dan 

jumlah yang menunjukan jumlah sesuatu barang yang ingin 

didapat oleh konsumen pada berbagai tingkat harga untuk suatu 

periode tertentu.
43

 Teori utility dan indiferen menjelaskan 

tentang perilaku  konsumen.  Keduanya menjelaskan tentang 

hukum permintaan. Teori ini lebih lanjut dijelaskan sebagai 

berikut: 

 

 

 

                                                             
40Ibid,  10 
41Nopirin, “Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro”, (BPFE-

Yogyakarta:2008),   287 
42 M.  Anang Firmansyah, “Perilaku Konsumen (Sikap dan Pemasaran)”, 

(Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Group penerbitan CV Budi Utama), 2018), h. 15 
43Ibid,  32 
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a. Teori Utility  

Teori ekonomi kepuasan atau kenikmatan yang 

diperoleh seseorang dari mengkonsumsi barang-barang 

dinamakan nilai guna atau utility. Kalau kepuasan itu 

semakin tinggi maka semakin tinggilah nilai gunanya atau 

utilitynya.
44

 

Hipotesis utama teori nilai guna, atau lebih dikenal 

dengan hukum nilai guna marjinal yang semakin menurun, 

menyatakan bahwa tambahan nilai guna yang akan diperoleh 

dari seseorang yang akan mengkonsumsi suatu barang akan 

menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus 

menerus menambah konsumsinya keatas barang tersebut. 

Pada akhirnya tambahan nilai guna akan menjadi negatif 

yaitu apabila konsumsi keatas barang tersebut ditambah satu 

unit lagi, maka nilai guna total akan menjadi semakin 

sedikit. Pada hakikatnya hipotesis tersebut menjelaskan 

bahwa pertumbuhan yang terus menerus dalam 

mengkonsumsi suatu barang tidak secara terus menerus 

menambah kepuasan yang dinikmati orang yang 

mengkonsumsinya.
45

 

Konsep utilitas terbagi menjadi dua yaitu: a). Utilitas 

total, merupakan jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh 

dari masing-masing barang yang dikonsumsikan. b). Utilitas 

marginal, merupakan kepuasan  tambahan terhadap 

kepuasan total sebagai akibat  ditambahnya satu unit barang 

yang dikonsumsi.
46

 

Individu meminta suatu komoditi tertentu karena 

adanya kepuasan atau utilitas yang didapatkan dari 

mengkonsumsi komoditi tersebut. Sampai di titik tertentu, 

                                                             
44Sadono Sukirno, “Mikro Ekonomi Teori Pengantar”.  (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2016),  154 
45Ibid, 155 
46Soeharno, “Teori Mikro Ekonom”i, (CV.  ANDI OFFSET: Yogyakarta, 

2009), 42  
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semakin banyak unit komoditi yang dikonsumsi individu 

tersebut per unit waktu, semakin besar utilitas total yang 

diperoleh. Meskipun utilitas total meningkat,  namun utilitas 

marginal yang diterima dari mengkonsumsi tiap unit 

tambahan komoditi tersebut biasanya menurun.  

Menurut Sadono Sukirno, syarat yang harus dipenuhhi 

agar konnsumen dapat mencapai kepuasan maksimum atas 

barangg yang dikonsumsinya adalah setiap rupiah yang 

dikeluarkan untuk mebeli unit tambahan dari berbagai jenis 

barang akan memberikan nilai  guna marginal yang sama 

besarnya. Dalam menjelaskan bagaimana kurva permintaan 

mempunyai hubungan yang terbaik dengan harganya, atau 

terjadinya pergerakan sepanjang kurva permintaan akibat 

dari perubahan harga, serta mengapa terjadi pergeseran 

kurva permintaan akibat dari perubahannya factor selain 

harga, dapat digunakan pendekatan nilai guna 

(utility).Berikut adalah beberapa sifat utility Ekonomi:
47

 

1) Utility ekonomi bukanlah suatu sifat yang selalu muncul 

dari asal suatu barang.  Tetapi ia muncul  apabiila barang 

tersebut diperlukan dan dikehendaki. Oleh sebab itu, 

suatu barang tidak boleh dianggap mempunyai utility 

kecuali ia diinginkan dan dikehendaki. Apabila ia tidak 

dikehendaki, maka hilanglah utilitynya.  

2) Utility atau kegunaan suatu barang yang sama itu berbeda 

antara seseorang dengan yang lainnya.  

3) Nisbah antara utility dan kegunaan dalam beberapa hal 

memiliki perbedaan perkara untuk seseorang. Karena 

barang berubah dan berbeda mengikuti tabiat dan 

keperluan yang dapat dipenuhinya serta mengikuti kadar 

keperluannya.  

4) Bagi seorang manusia, utility suatu barang tidak 

semestinya sama karena biasanya tergantung kepada 

                                                             
47 Muhammad Abdul Mun‟in al-Jamal, “Ensiklopedia Ekonomi Islam”, 

(Penterjemah: Salahuddin Abdullah, Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala 

Lumpur),(2000), Jilid 2, 556-557 
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jumlah barang itu dan juga kepada darjah suatu keperluan 

ataupun beberapa  keperluan yang mampu  digunakan 

ooleh barang tersebut. Dengan demikian suatu unit 

barang yang dapat memenuhi keperluan merupakan 

sesuatu yang paling besar utility dan faedahnya.  

5) Utility dan faedah itu tidak berwujud kecuali barang-

barang dan harta yang mampu digunakan  oleh manusia 

untuk memenuhi kebutuhannya.  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa teori utility merupakan kepuasan atau kenikmatan 

yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang 

atau jasa. Dalam teori utility terdapat utilitas total dan 

utilitas marginal. Dalam tersebut maka mengkonsumsi lebih 

banyak barang akan mengurangi kepuasan marginal yang 

mereka dapatkan dari mengkonsumsi lebih lanjut barang 

yang sama.  

b. Teori Indiferens 

Seorang konsumen menanggapi adanya perubahan-

perubahan variabel ekonomi,  seperti harga, kualitas, fashion 

dari barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

mereka. Dengan perkataan lain, lebih menitik beratkan untuk 

mempelajari proses keputusan konsumen dengan 

menggunakan model perilaku yang memungkinkan untuk 

memikirkan apa  yang akan dibeli oleh konsumen dan 

bagaimana mereka akan bereaksi terhadap perubahan harga 

barang, pendapatanya, persediaan barang, promosi, tanpa 

menuntut model tersebut dapat mewakili bagaimana secara 

aktual konsumen untuk memutuskan membeli barang.
48

 

Tingkah laku konsumen untuk memilih barang yang 

akan memaksimumkan kepuasannya ditunjukkan dengan 

bantuan kurva indiferen. Kurva indiferen adalah kurva yang 

menggambarkan berbagai kombinasi barang yang diminta 

                                                             
48Seharno, Teori ,Mikro Ekonomi…  41 
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atau dibeli oleh konsumen dalam upaya untuk memenuhi 

kebutuhannya.
49

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan 

bahwa kurva indiferen menggambarkan berbagai kombinasi 

barang yang diminta atau diminta atau dibeli oleh konsumen 

dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan 

pendapatan dan harga-harga yang berlaku.  Apa yang 

konsumen inginkan akan terlihat  dari bagaimana konsumen 

menentukan pilihan.  

c. Teori Kebutuhan 

Dalam menjali kehidupan, manusia membutuhkan 

berbagai jenis barang-barang dan jasa untuk memenuhi 

kebutuhannya. Manusia sejak lahir hingga meninggal dunia 

tidak terlepas dari kebutuhan akan segala sesuatunya. Untuk 

mendapatkan barang yang dibutuhkan diperlukan 

pengorbanan untuk mendapatkannya.  

Yang perlu dilakukan oleh masyarakat muslim adalah 

membedakan “yang penting” (necessary) dan “yang tidak 

penting” (un-Necessary) dengan membagi semua barang dan 

jasa ke dalam tiga kategori yaitu kenutuhan, kemewahan, 

dan perantara (intermediates). 50 Kebutuhan mengacu 

kepada semua barrang dan jasa untuk memenuhi hajat atau 

mengurangi tingkat kesulitan. Kemewahan mengacu kepada 

semua barang dan jasa yang diinginkan semata-mata untuk 

pamer dan tidak menciptakan perbedaan riil dalam 

kesejahteraan seseorang. Sedangkan perantara mengacu 

kepada semua barang dan jasa yang tidak mungkin 

diklasifikasikan secara tegas ke dalam kebutuhan atau 

kemewahan.  Ada tiga jenis kebutuhan manusia yaitu: 

 

                                                             
49Ibid,  35 
50 Umar Chapra, “Islam dan Tantangan Ekonomi Ilamisasi Ekonomi 

Kontemporer”, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), cet.  Pertama,  305 
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1) Kebutuhan Primer  

Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang benar-

benar dibutuhkan orang dan sifatnya wajib untuk 

dipenuhi. Contohnya yaitu seperti Sembilan bahan 

makanan poko/sembako, rumah tempat tinggal, pakaian, 

dan lain sebagainya.  

Kebutuhan primer dalam islam yaitu nafkah-

nafkah pokok bagi manusia yang diperkirakkan dapat 

mewujudkan lima tujuan syariat (memelihara jiwa, akal, 

agama, keturunan, dan kehormatan). Tanpa kebutuhan 

primer, hidup manusia tidak akan berlangsung. 

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan makan, minum, 

tempat tinggal, kesehatan, rasa aman, pengetahuan, dan 

pernikahan.  

2) Kebutuhan Sekunder 

Kebutuhan sekunder adalah merupakan jenis 

kebutuhan yang diperlukan setelah semua kebutuhan 

pokok primer  telah terpenuhi dengan baik. Setelah 

semua kebutuhan pokok primer, misalnya seperti 

makanan yang bergizi, pendidikan yang baik, pakaian 

yang baik, perumahan yang baik, dan sebagainya yang 

belum masuk dalam kategoru mewah.  

Kebutuhan sekunder dalam islam yaitu kebutuhan 

manusia untuk memudahkan  kehidupan, jauh dari 

kesulitan. Kebutuhan ini tidak perlu dipenuhi sebelum 

kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan ini masih 

berhubungan dengan syaraiat.  

3) Kebutuhan Tersier/ mewah 

Kebutuhan tersier adalah kebutuhan manuisa yang 

sifatnya mewah, tidak sederhana dan berlebihan yang 

timbul setelah  terpenuhinya kebutuhan primer dan 
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kebutuhan sekunder. Contoh yaitu, mobil,  parabola, 

handphone, computer, tv, traveling, apartemen, dan lain 

sebagainya.   

Kebutuhan tersier dalam islam yaitu kebutuhan 

yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan 

dalam kehidupan manuisa. Pemenuhan kebutuhan ini 

tergantuung pada kebutuhan primer dan sekunder dan 

semuanya berkaitan dengan tujuan syariat.
51

 

3. Definisi Sikap Konsumen 

Sikap merupakan kecenderungan yang dipelajari, ini 

berarti bahwa sikap yang berkaitann dengan perilaku membeli 

terbentuk sebagai hasil dari pengalaman langsung mengenai 

produk, informasi secara lisan yang diperoleh dari orang lain  

atau terpapar oleh iklan di media masa, internet dan berbagai 

bentuk pemasaran langsung.  Sikap mungkin dihasilkan dari 

perilaku tetapi sikap tidak sama dengan perilaku. Sikap dapat 

mendorong konsumen kearah perilaku tertentu atau menarik 

konsumen dari perilaku tertentu.  

Menurut Gordon Allpor  sikap adalah  mempelajari  

kecenderungan memberikan tanggapan pada suatu objek baik 

disenangi maupun tidak disenangi secara konsisten.  

Karakteristik sikap tersebut antara lain: 

a. Sikap Memiliki Objek 

Sikap adalah gambaran perasaan dari seseorang 

konsumen, dan perasaan tersebut akan direfleksikan oleh 

perilakunya. Karena itu sikap memiliki  konsistensi dengan 

perilaku. Tetapi, walaupun mempunyai konsistensi, sikap 

tidak selalu harus permanen artinya siikap dapat berubah.  

                                                             
51 Raudah, “Pengaruh Pendapatan Masyarakat Terhadap Perilaku 

Konsumsi Sepeda Motor Pasca tsunami Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di 
Desa Lambaro Skep Aceh”), Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta, 2008,  40 
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b. Konsistensi Sikap 

Didalam konteks pemasaran, sikap konsumen harus 

terkait dengan objek, objek tersebut bisa terkait dengan 

berbagai konsep konsumsi dan  pemasaran seperti produk, 

merk, iklan, harga, kemasan, penggunaan, media dan 

sebagainya.  

c. Sikap Bisa Positif, Negative, dan Netral 

1) Intensitas Sikap 

Sikap seseorang konsumen terhadap suatu merk 

produk akan bervariasi.  Tingkatnya, ada yang sangat 

menyukainya atau bahkan ada yang begitu sangat tidak 

menyukainya. Ketika konsumen menyatakan derajat 

tingkat kesukaan terhadap suatu produk, maka ia 

mengungkapkan intensiatas sikapnya.  

2) Resistensi Sikap 

Merupakan senerapa besar sikap seorang 

konsumen bisa berubah.  

3) Persistensi Sikap 

Presistensi adalah  karakteristik sikap yang 

menggambarkan bahwa sikap akan bberubah karena 

berlalunya waktu.  

4) Keyakinan Sikap 

Keyakinan adalah kepercayaan konsumen 

mengenai kebenaran sikap yang dimikinya.  

5) Sikap dan Situasi 

Situasi akan mempengaruhi  sikap konsumen pada 

suatu objek.  Situasi tertentu dapat menyebabkan  para 

konsumen berperilaku dengan cara yang terlihat tidak 

konsisten dangan sikap mereka.  
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4. Jenis-Jenis Konsumen 

konsumen dikelompokan dalam dua kategori, yaitu 

konsumen individu dan konsumen institusi yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Konsumen Individu 

Konsumen individu atau konsumen perseorangan atau 

seseorang adalah konsumen secara individual membeli 

barang dan jasa untuk digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri seperti untuk pemakaian rumah tangga, 

atau sebagai kado.
52

 Anak sekolah yang membeli buku 

ditoko disebut sebagai konsumen individu atau konsumen 

perorangan. Seorang mahasiswa yang sedang makan di 

kampus, juga disebut sebagai konsumen individu. Seseorang 

dosen yang ketika berangkat ke sebuah kampus untuk 

mengajar, dan menggunakan kendaraan angkutan umum 

juga disebut sebagai konsumen individu.
53

 

Dengan demikian, pengertian konsumen sangat 

mudah untuk dipahami karena sifatnya yang individu. 

Konsumen individu sangatlah besar jumlahnya, maka tidak 

heran Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial. 

Bagi pelaku usaha konsumen individu yang jumlahnya besar 

ini lebih menjanjikan apabila mempunyai daya beli yang 

sangat kuat.  

b. Konsumen Institusi 

Konsumen institusi ialah konsumen organisasi atau 

konsumen kelompok. Konsumen organisasi membeli dan 

mengkonsumsi barang, peralatan, jasa atau pelayanan 

dengan tujuan agar kegiatan organisasi dapat berjalan 

                                                             
52 Mulyadi Nitisastro, “Perilaku Konsumen Dalam Perspektif 

Kewirausahaan”, (Bandung:Alfabeta, 2013),  32 
53 Tengku Ezni Balqiah, Hapsari Setyowardhani, “Perilaku Konsumen”, 

(Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014),  13 
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dengan baik.
54

 Seorang kepala sekolah yang membeli 

pakaian seragam untuk para muridnya disebut sebagai 

konsumen institusi meskipun yang membeli adalah satu 

orang. Demikian juga bagian perlengkapan sebuah klub 

sepak bola yang membeli peralatan olahraga seperti bola, 

sepatu, pakaian seragam untuk tim sepak bola, disebut 

sebagai konsumen institusi atau konsumen organisasi.   

Didalam konsumen kelompok, terdapat konsumen 

individu, yang memiliki kesamaan relative dalam kebutuhan 

dan keinginan. Penyatuan kesamaan relative kebutuhan dan 

keinginan tersebut dilakukan dalam bentuk memasuki 

organisasi kelompok, yang di dalam masyarakat sering 

dikenal dengan nama kelompok organisasi.
55

 

Konsumen individu dan konsumen organisasi sama-

sama merupakan penyerap produk barang atau jasa yang 

ditawarkan pelaku usaha di arena pasar. Tanpa mereka tidak 

mungkin suatu usaha akan tumbuh dan berkembang.  

Sekalipun demikian perlu diketahui bahwa konsumen 

individu lebih memiliki potensi yang mampu membesarkan 

perusahaan dibanding dengan konsumen kelompok. 

Penyebabnya, karena konsumen individu jumlahnya jauh 

lebih besar dibanding  konsumen kelompok. Konsumen 

individu dan konsumen institusi memiliki karakteristik 

masing-masing. Namun secara logika yang membesarkan 

sebuah usaha utamanya adalah konsumen individu, karena 

selain jumlahnya lebih banyak dibanding dengan konsumen 

institusi, konsumen individu sering kali  menjadi bagian dari 

konsumen institusi. Seseorang pelaku usaha perlu 

memahami karakteristik setiap jenis konsumen.  

 

                                                             
54Ibid,  18 
55 Mulyadi Nitisastro, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif 
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5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Dua faktor determinan yang berpengaruh terhadap 

perilaku konsumen : 

a. Faktor Internal 

Faktor internal adalah unsur-unsur internal psikologis 

yang melekat pada setiap individu konsumen, yang terdiri 

dari: persepsi, kepribadian, pembelajaran, motivasi, dan 

sikap.  

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah semua kejadian yang 

berkembang secara dinamis di sekitar lingkungan kehidupan 

konsumen, yang terdiri dari: demografi, keluarga, kelas 

sosial dan referensi kelompok. Konsumsi bukan hanya 

dipengaruhi oleh individu semata, melainkan juga oleh 

gejala sosial, yang dipengaruhi oleh kebudayan dan 

lingkungan sosial dengan sistem nilai yang berlaku.
56

 

Faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi tingkah laku 

konsumen antara lain: 

a. Pengetahuan pembeli tentang kualitas barang terbatas 

b. Pembeli membeli barang karena hanya ingin meniru orang 

lain 

c. Adat kebiasaan yang berlaku di kalangan konsumen 

d. Pembeli berlaku ceroboh terhadap jenis barang yang 

dibelinya dan lain sebagainya.  

 

Keputusan pembelian dari pembeli sangat dipengaruhi 

oleh faktor kebudayaan , social, pribadi, dan psikologi dari 

pembeli.
57

 Sebagian besar adalah faktor-faktor yang tidak bisa 

dikendalikan oleh pemasaran, tetapi harus benar-benar 

                                                             
56Ibid,  60-61 
57 Nugroho Setiadi, “Perilaku Konsumen: Konsep, dan Implikasinya untuk 

Strategi dan Penelitian Pendidikan”, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2009), 39 
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diperhitungkan. Berikut adalah penjelasan dari faktor-faktor 

tersebut : 

a. Faktor-Faktor Kebudayaan 

1) Kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar 

dari keinginan dan perilaku seseorang, bila makhluk lain 

bertindak berdasarkan naluri, maka perilaku manusia 

pada umumnya dipelajari. Seorang anak sedang tumbuh 

dan mendapatkan seperangkat  nilai, persepsi, preferensi, 

dan perilaku melalui proses organisasi yang melibatkan 

keluarga dan lembaga-lembaga sosial penting lainnya.  

2) Subbudaya, Setiap kebudayaan terdiri dari sub budaya-

budaya yang lebih kecil yang memberikan identifikasi 

dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk para anggotanya.  

Sub budaya itu sendiri dapat dibedakan menjadi empat 

yaitu sebagai berikut : kelompok nasionalisme, kelompok 

keagamaan, kelompok ras, dan area geografis.  

3) Kelas sosial, adalah kelompok yang relatif homogen dan 

bertahan  lama  dalam suatu masyarakat, yang tersusun 

secara hirarki yang anggotanya mempunyai nilai, minat 

dan perilaku yang serupa.   

 

b. Faktor-Faktor Sosial 

1) Kelompok referensi, terdiri dari seluruh kelompok yang 

mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung 

terhadap sikap atau perilaku seseorang. Beberapa 

diantaranya yaitu sebagai berikut: 

2) Kelompok primer, yang dengan adanya interaksi yang 

cukup berkesinambungan, seperti keluarga, teman, 

tetangga, dan teman sejawat.  

3) Kelompok sekunder, yang cenderung lebih resmi dan 

yang mana interaksi yang terjadi kurang kesinambungan.  

4) Kelompok aspirasi, kelompok yang seseorang ingin 

menjadi anggotanya.  

5) Kelompok disosiatif (memisahkan diri), adalah kelompok 

yang nilai atau perilakunya tidak disukai oleh individu.  
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b. Faktor Pribadi 

1) Umur dan tahapan dalam siklus hidup, Konsumsi 

seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus hidup 

keluarga 

2) Pekerjaan, para pemasar berusaha mengidentifikasi 

kelompok-kelompok pekerja yang memiliki minat diatas 

rata- rata terhadap  produk dan jasa tertentu.  

3) Keadaan ekonomi, yang dimaksud dengan keadaan 

ekonomi seseorang adalah terdiri dari pendapatan yang 

dapat dibelanjakan (tingkatnya, stabilitas nya, dan 

polanya), tabungan dan hartanya ( termasuk presentasi 

yang mudah dijadikan uang), kemampuan untuk 

meminjam dan sikap terhadap mengeluarkan lawan 

menabung.  

4) Gaya hidup, gaya hidup seseorang adalah pola hidup 

pada seseorang yang diapresiasikan oleh kegiatan, minat, 

dan pendapat seseorang. 

5) Kepribadian dan konsep diri, yang dimaksud dengan 

kepribadian adalah karakteristik psikologis yang berbeda 

dan setiap orang yang memandang responnya terhadap 

lingkungan yang relatif konsisten.  

 

c. Faktor Psikologis  

1) Motivasi 

Beberapa kebutuhan bersifat biogenik, kebutuhan 

ini timbul dari suatu keadaan fisiologis tertentu, seperti 

rasa lapar, resah, atau tidak nyaman. Adapun kebutuhan 

lain bersifat psikogenik, yaitu kebutuhan yang timbul dari 

keadaan fisiologis tertentu, seperti kebutuhan untuk 

diakui, kebutuhan harga diri atau kebutuhan diterima.  

2) Persepsi 

Didefinisikan sebagai proses dimana seseorang 

memilih, mengorganisasikan, mengartikan masukan 
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informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang 

berarti di dunia.  Ada 3 jenis proses persepsi : 

a) Perhatian yang selektif 

b) Gangguan yang selektif 

c) Mengingat kembali yang selektif 

3) Proses belajar, menjelaskan perubahan dalam perilaku 

seseorang yang timbul dari pengalaman.  

4) Kepercayaan dan sikap, kepercayaan adalah suatu 

gagasan deskriptif yang dimiliki seseorang terhadap 

sesuatu.  

 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pola 

konsumsi masyarakat diantaranya sebagai berikut: 

1) Tingkat pendapatan masyarakat yaitu tingkat pendpatan 

(income = I) dapat digunakan untuk dua tujuan yaitu, 

konsumsi (Consuotion = C) dan tabungan (saving = S), 

dan hubungan ketiganya dapat terbentuk dalam 

persamaan I= C+S adalah merupakan besar kecilnya 

pendapatan yang diterima seseorang akan mempengaruhi 

pola konsumsi.  Semakin besar tingkat pendapatan 

seseorang biasanya akan diikuti dengan tingkat konsumsi 

yang tinggi, sebaliknya tingkat pendapatan yang rendah 

akan diikuti dengan tingkat konsumsi yang rendah.  

2) Selera konsumen, setiap orang memiliki  kegiatan yang 

berbeda dan ini akan mempengaruhi pola konsumsi. 

Konsumen akan memilih satu jenis barang untuk 

dikonsumsi dibandingkan jenis barang lainnya.  

3) Harga barang, jika harga  suatu barang mengalami 

kenaikan, maka koonsumsi barang tersebut  akan 

mengalami penurunan. Sebalinya  jika harga suatu barang 

mengalami penurunan, maka konsumsi barang tersebut 

akan mengalami kenaikan. Kaitan konsumsi  dengan 

harga barang dapat dibedakan apakah barang tersebut 

bersifat substitusi  (barang subtitusi adalah barang yang 

dapat menggantikan fungsi barang lainnya) atau 
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komplemeter (barang komplementer adalah barang yang 

melengkapi fungsi barang lainnya).  

4) Tingkat pendidikan masyarakat, tinggi rendahnya 

pendidikan mmasyarakat akan mempengaruhi terhadap 

perilaku, sikap, dan kebutuhan konsumsinya.  

5) Jumlah keluarga, besar kecilnya jumlah keluarga akan 

mempengaruhi pola konsumsinya.  

6) Lingkungan, keadaan sekeliling dan kebiasaan 

lingkungan sangat berpengaruh pada perilaku  konsumsi 

masyarakat. Contohnya, Indonesia yang membutuhkan 

baju hangat dibandingkan dengan daerah kutub utara dan 

kutub selatan.
58

 

 

6. Indikator Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen merupakan tahapan-tahapan langkah 

yang ditempuh dan dilakukan oleh seseorang atau individu 

dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya.  

Tahapan-tahapan langkah yang dimaksud meliputi: 

a. Mengenai kebutuhan, proses pembelian oleh konsumen di 

awal sejak pembeli mengenali kebutuhan atau masalah.  

Kebutuhan tersebut dapat ditimbulkan oleh rangsangan 

internal atau eksternal. Rangsangan internal, terjadi pada 

salah satu kebutuhan umum seseorang (seperti lapar atau 

haus) telah mencapai ambang batas tertentu dan mulai 

menjadi pendorong.  Sedangkan rangsangan eksternal, salah 

satunya terjadi karena  seseorang menonton iklan atau 

melihat produk baru milik tetangganya.  

b. Mencari informasi sebelum membeli. Setelah konsumen 

terangsang kebutuhannya, konsumen akan terdorong untuk 

mencari informasi yang lebih banyak, pencarian informasi 

ini akan berbeda tingkatnya tergantung pada persepsi 

konsumen atau resiko dari produk yang akan dibelinya. 

Produk yang dapat dinilai berisiko akan menyebabkan 

                                                             
58 Suparmono, “Teori Konsumsi”, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004) h.  
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situasi  pengambilan keputusan lebih kompleks, sehingga 

upaya pencarian informasi akan lebih banyak. Sebaliknya 

produk yang dipersiapkan kurang beresiko akan mendorong 

konsumen untuk tidak terlalu intensif mencari informasi. 

Konsumen umumnya mencari informasi dari berbagai 

sumber. Tidak hanya dari sumber resmi yang dikeluarkan 

perusahaan seperti iklan atau pemasar melalui penjual, tetapi 

juga informasi dari pihak lain. Media menjadi salah satu 

sumber informasi penting bagi konsumen, konsumen juga 

akan mencari informasi dengan bertanya kepada teman, 

mendatangi toko untuk mencari tau atau membuka-buka 

internet untuk membandingkan  spesifikasi dan harga 

barang.  

c. Melakukan evaluasi terhadap beberapa pilihan. Evaluasi 

umumnya mencerminkan keyakinan dan sikap yang 

mempengaruhi perilaku pembelian mereka.  Keyakinan 

(belief) adalah gambaran pemikiran yang dianut seseorang 

tentang gambaran sesuatu. Keyakinan seseorang tentang 

produk atau merek mempengaruhi keputusan pembelian 

mereka. Yang tak kalah pentingnya dengan keyakinan 

adalah sikap (attitude)  adalah evaluasi, perasaan emosi, dan 

kecenderungan tindakan yang menguntungkan atau tidak 

menguntungkan dan bertahan lama pada seseorang pada 

objek atau gagasan  tertentu.  Konsumen akan 

mempertimbangkan manfaat termasuk kepercayaan merek 

dan biaya atau resiko yang akan diperoleh jika membeli 

suatu produk.  

d. Melakukan pembelian, setelah melalui evaluasi dengan 

pertimbangan yang matang konsumen akan mengambil 

keputusan. Konsumen bias mengambil sub keputusan, 

meliputi merk, pemasok, jumlah, waktu pelaksanaan dan 

metode pembayarannya.  

e. Melakukan evaluasi pasca beli, setelah pembelian dilakukan 

konsumen akan selalu siaga terhadap informasi yang 

mendukung keputusannya. Konsumen akan membandingkan 

produk yang telah ia beli dengan produk lain.  Hal ini 
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dikarenakan konsumen mengalami ketidakcocokan dengan 

fasilitas-fasilitas tertentu pada barang yang telah ia beli, atau 

mendengar keunggulan tentang merk lain. Maka dari itu 

konsumen akanmenilai kinerja produk atau layanan yang 

dirasakan sama atau melebihi apa yang diharapkan, maka 

konsumen akan puas dan sebaliknya jika produk atau jasa 

yang diterima kurang dari yang diharapkan, maka konsumen 

akan merasa tidak puas.  

Indikator untuk mengukur perilaku konsumen ada dua 

yaitu perilaku konsumsi secara rasional dan perilaku konsumsi 

tidak rasional. Perilaku konsumsi  secara rasional merupakan 

perilaku seseorang yang membuat keputusan konsumsi secara 

tepat berdasarkan kebutuhan.  Sedangkan perilaku konsumsi 

tidak rasional merupakan perilaku konsumsi berdasarkan emosi 

dalam diri seseorang bukan berdasarkan kebutuhan. Indikator 

untuk mengetahui perilaku konsumen dapat digunakan sebagai 

berikut: 

a. Pemenuhan Kebutuhan Sesuai Intensitas 

Kebutuhan berdasarkan intensitasnya dapat dilihat 

dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan 

tersier. Kebutuhan primer disebut juga kebutuhan pokok 

atau dasar, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi karena 

sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. 

Kebutuhan ini meliputi makanan, pakaian, dan perumahan 

(pangan, sandang, dan papan). Kebutuhan sekunder adalah 

merupakan jenis kebutuhan yang diperlukan setelah semua 

kebutuhan pokok primer telah terpenuhi. Kebutuhan tersier 

adalah kebutuhan manusia yang sifatnya mewah, tidak 

sederhana dan berlebihan yang timbul setelah terpenuhinya 

kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.  
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b. Penerapan Prinsip Ekonomi dan Konsumsi 

Melakukan kegiatannya konsumen pun harus selalu 

berpedoman pada prinsip ekonomi. Ia akan berusaha 

mengkonsumsi barang dan jasa untuk mendapatkan 

kepuasan sebesar mungkin. Beberapa contoh penerapan 

prinsip ekonomi dalam kegiatan mengkonsumsi antara lain, 

menyusun daftar barang atau jasa yang dibutuhkan dengan 

urutan dari yang terpenting. Sampai yang tidak penting, 

mengonsumsi barang atau jasa mulai urutan teratas pada 

daftar skala prioritas kebutuhan yang telah disusun, berusaha 

menyisihkan penghasilan untuk ditabung.  

c. Motif Melakukan Konsumsi 

Motif ekonomi adalah suatu kekuatan yang 

mendorong orang untuk melakukan tindakan atau kegiatan 

ekonomi. Motif dalam mengkonsumsi dapat dibedakan 

karena motif ekonomi dan motif non ekonomi. Motif 

ekonomi meliputi untuk mendapat laba dan mendapat 

kepuasan atau kenikmatan sebesar-besarnya. Sedangkan 

motif non ekonomi seperti membantu orang lain, 

mendapatkan penghargaan dan menghormati dari 

masyarakat serta mendapatkan kedudukan atau jabatan di 

masyarakat.  

d. Skala Prioritas dalam Konsumsi 

Skala prioritas merupakan tindakan yang 

mengutamakan kebutuhan mana yang harus didahulukan 

atau yang dianggap penting.  

e. Selektif dalam Konsumsi 

Seseorang yang selektif dalam mengkonsumsi suatu 

barang atau jasa akan melakukan memilih dengan melalui 
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pertimbangan yang matang. Pengukuran perilaku konsumen 

dilakukan berdasarkan kecenderungan masyarakat yaitu:
59

 

1) Perencanaan konsumsi. 

2) Prinsip penghematan. 

3) Pemaksimalan nilai Pencapaian kualitas hidup. 

4) Meminimalisir penggunaan material dan bahan beracun 

dalam berkonsumsi. 

5) Pemenuhan kebutuhan sesuai intensitas dan 

keberlanjutan. 

6) Penerapan prinsip ekonomi keberlanjutan dalam 

konsumsi. 

7) Motif melakukan konsumsi. 

8) Skala prioritas dalam konsumsi. 

9) Kebutuhan dalam pengambilan keputusan konsumsi.  

Perilaku konsumen adalah suatu proses yang terdiri dari 

beberapa tahap yaitu:  

a. Tahap perolehan (acquisition) mencari (searching) dan 

membeli (purchasing) 

b. Tahap konsumsi (consumption) menggunakan (using) dan 

mengevaluasi (evaluating) 

c. Tahap tindakan pasca beli (disposition) apa yang dilakukan 

oleh konsumen setelah produk itu digunakan atau 

dikonsumsi.
60

 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut indicator penulis ambil 

untuk melihat perilaku konsumen terdiri dari, mengenali 

kebutuhan, mencari informasi sebelum membeli, melakukan 

evaluasi terhadap beberapa pilihan, melakukan pembelian dan 

melakukan evaluasi pasca pembelian.  

 

                                                             
59Muaddab, Hafis, “Faktor yang Berpengaruh Terhadap Perilaku Konsumsi 

Hijau Pada Siswa SMK Negeri se Kabupaten Jombang”, Vol. 2, No. 2, Th.  2015 
60Ristiyanti Prasetijo, “Perilaku Konsumen”, (CV.  ANDI OFFSET, 
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7. Pola Konsumsi 

Dalam kamus Bahasa Indonesia pola adalah Gambar  

yang dipakai untuk contoh  batik atau tenun, ragi atau suri, 

potongan kertas yang diapakai sebagai contoh dulu membuat 

baju dan sebagainya, model, bentuk (struktur) yang tetap, dan 

juga diartikan sebagi suatu sitem, cara kerja atau usaha untuk 

melakukan sesuatu. Sdangkan instilaj konsumsi  berasal dari 

bahasa lain, yaitu  consumer  yang artinya menghabiskan atau 

menggerogoti.  Kemudian diterjemahkan kedalam bahasa 

inggris menjadi consumption yang berarti menghabiskan atau 

mengurangi nilai huna suatau  barang atau jasa yang dilakukan 

sekaligus  atau bertahap untuk memenuhi kebutuhan.  

Konsumsi secara umum diartikan sebagai pengguna 

barang-barang dan jasa yang secara langsung akan memenuhi 

kebutuhan manusia. Konsumsi sebagai pembelajaran  yang 

dilakukan oleh rumah tangga atas barang-barang dan jasa-jasa 

akhir dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan 

rohani. Dengan demikian, pola konsumsi dapat diartikan 

sebagai  suatu cara atau usaha melakukan kegiatan konsumsi.  

Menurut prasetjo bahwa pola konsumsi secara sederhana 

didefinisikan sebagai bagaimana seseorang hidup (how one 

lives), termasuk bagaimana seseorang menggunakan uangnya, 

bagaimana ia mengalokasikan waktunya  dan sebagainya.
61

 

Menurut Mowen dan Minor yang dikutip oleh nhley 

wordpress pola konsumsi didefinisikan secara sederhana 

sebagai bagaimana seseorang hidup.
62

 Pola konsumsi 

menunjukan bagaimana seorang hidup, bagaimana mereka 

membelanjakan uangnya dan bagaimana mereka 

mengalokasikan waktu mereka. Pola konsumsi dapat berubah, 

akan tetapi perubahan ini bukan disebabkan ileh berubahnya 
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62Ibid, 6 
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kebutuhan. Kebutuhan pada umumnya tetap seumur hiidup, 

setelah sebelumnya dibentuk dimasa kecil. Perubahan ini bisa 

terjadi karena nilai-nilai yang dianut konsumen yang berubbah 

akibat pengaruh lingkungan. Definisi konsumsi juga dapat 

dikelompokan menjadi dua yaitu sebagai berikut: 

a. Definisi konsumsi berdasarkan pengurang nilai guna, yaitu: 

1) Konsumsi adalah suatu aktifitas memakai atau 

menggunakan suatu produk barang atau jasa yang 

dihasilkan oleh para produsen atau konsumsi juga berarti 

segala tindakan menghabiskan atau mengurangi nilai 

guna suatu barang dan jasa. Perusahaan atau 

perseorangan yang melakukan kegiattan konsumsi 

disebut konsumen.  

2) Konsumsi juga berarti setiap kegiatan memanfaatkan, 

menghabiskan kegunaan barang meupun jasa untuk 

memenuhhi kebutuhan demi menjaga kelangsungan 

hidup.
63

 

3) Menurut ndriani konsumsi merupakan tindakan 

pemenuhan kebutuhan atau tindakan menghabiskan atau 

mengurangi nilai guna  suatu barang atau jasa.
64

 

 

b. Defnisi konsumsi berdasarkan pencapaian tingkat kepuasan, 

yaitu: 

1) Konnsumsi juga diartikan setiap penggunaan atau 

pemakaian barang-barang dan jasa-jasa yang secara 

langsung  dapat memuaskan  kebutuhan seseorang.  

2) Konsumsi adalah suatu kegiatan manusia yang secara 

langsung menggunakan barang dan jasa untuk 

memperoleh kepuasan yang berakibbat mengurangi 
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ataupun menghabiskan nilai guna suatu barang atau 

jasa.
65

 

3) Adapun menurut oxlay konsumen dan pengertian 

konsumsi merupakan kegiatan seseorang atau kelompok 

dalam menggunakan, memakai, atau menghabiskan 

barang atau jasa dengan maksud memenuuhi kebutuhan 

hidupnya.
66

 

4) Pengertian konsumsi menurut Rosyidi adalah 

penggunaan barang atau jasa untuk memuaskan 

kebutuhan manusiawi (the use of goods and services in 

the satisfaction of human want).  Konsumsi haruslah 

dianggap sebagai maksud serta tujuan yang esensial dari 

produksi.
67

 

Dilihat dari berbagai definisi diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa definisi konsumsi secara umum adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok dalam 

memanfaatkan, menggunakan dan menghabiskan nilai guna 

suatu barang atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi 

kebutuhan demi menjaga kelangsungan hidup.  

8. Prinsip-Prinsip Konsumsi 

Beberapa ahli ekonomi islam, mengemukakan prinsip-

prinsip konsumsi dalam ekonomi islam, yaitu sebagai berikut: 

a. Menurut Mannan 

Menurut Mannan, dalam ekonomi islam konsumsi 

dikendalikan oleh lima prinsip dasar sebagai berikut: 
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1) Prinsip Keadilan 

Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan 

kedzaliman, berada dalam koridor aturan atau hokum 

agama, serta menjunjung tinggi kepantasan atau 

kebaikan.  Islam memiliki berbagai ketentuan tentang 

benda ekonomi yang boleh dikonsumsi.  

2) Prinsip Kebersihan 

Bersih dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran 

atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental 

manusia, sementara dalam arti luas adalah bebas dari 

segala sesuatu yang diberkahi Allah. Tentu saja benda 

yang dikonsumsi memiliki manfaat bukan kemubadziran 

atau bahkan merusak.  

3) Prinsip Kesederhanaan  

Prinsip berlebih-lebihan (israf) sangat dibenci oleh 

Allah dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di 

muka bumi. Sikap berlebih-lebihan ini mengandung 

makna melebihi dari kebutuhan yang wajar dan 

cenderung memperturutkan bahwa nafsu atau sebaliknya 

terlampau kikir sehingga justru menyiksa diri sendiri, 

islam menghendaki suatu kuantitas dan kualitas konsumsi 

yang wajar bag kebutuhan manusia sehingga tercipata 

pola konnsumsi yang efisien dan efektif secara individual 

maupun soisal.  

4) Prinsip Kemurahan Hati 

Dengan mentaati ajaran islam maka tidak ada 

bahaya atau dosa ketika mengkonsumsi benda-benda 

ekonomi yang halal yang disediakan Allah karena 

kemuahanya.  Selama konsumsi ini merupakan upaya 

pemenuhan kebutuhan yang membawa manfaat bagi 

kehidupan dan peran manusia untuk meningkatkan 
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ketaqwaan kepada Allah maka Allah telah memberikan 

anugerah-nya bagi manusia.  

5) Prinsip Moralitas 

Pada akhirnya konsumsi seoorang muslimm secara 

keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang 

dikandung dalam islam sehingga tidak semata-mata  

memenuhi segala kebutuhan.
68

 

Menurut Yusuf Qardhawi yang dikutip oleh suheri 

menyatakan bahwa dalam ekonomi islam diatur prinsip-

prinsip dalam mengonsumsi, diantaranya sebagai berikut: 

1) Membelanjakan harta dalam  kebaikan dan menjauhi  

sikap kikir 

Harta diberikan Allah Swt kepada manusia 

bukan untuk disimpan, ditimbun atau sekedar 

dihitung-hitung tetapi digunakan bagi kemaslahatan 

manusia sendiri serta sarana beribadah kepada Allah.  

Konsekuensinya, penimbuan harta dilarang  keras 

oleh islam dan memanfaatkannya adalah diwajibkan.  

2) Tidak melakukan kemubadziran 

Seorang muslim senantiasa membelanjakan 

hartanya untuk  kebutuhan-kebutuhan yang bermafaat 

dan tidak berlebihan (boros/israf). Sebagaimana  

seorang muslim tidak boleh memperoleh harta haram, 

dan tidak membelanjakan untuk hal yang haram.  

3) Menjauhi berutang 

Setiap muslim diperintahkan untuk 

menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluarannya. 
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Jadi berutang sangat tidak dianjurkan, kecuali untuk 

keadaan yang sangat terpaksa.  

4) Menjaga asset yang mapan dan pokok 

Tidak sepatutnya seorang muslim 

memperbanyak belanjanya dengan cara  menjual 

asset-aset yang mapan dan pokok, misalnya tempat  

tinggal.    

5) Tidak hidup mewah dan boros 

Kemewahan dan pemborosan yaitu 

menenggelamkan diri dalam kenikmatan dan 

bermegah-megahan sangat ditentang oleh ajaran 

islam. Sikap ini selain akan merusak pribadi manusia 

juga akan merusak tatanan masyarakat. Kemewahan 

dan pemborosan akan menenggelamkan manusia 

dalam kesibukan memenuhi nafsu birahi dan kepuasan 

perut sehingga seringkali malupakan norma dan etika 

agama karenanya  menjauhkan diri dari Allah. 

Kemegahan akan merusak masyarakat  karena 

biasanya terdapat golongan minoritas kaya yang 

menindas mayoritas miskin.  

6) Kesederhanaan 

Membelanjakann harta pada kuantitas dan 

kualitas secukupnya  adalah sikap terpuji bahkan 

penghematann merupakan salah satu langkah yang 

sangat dianjurkan pada saat krisis ekonomi terjadi. 

Dalam situasi ini sikap sederhana yang dilakukan 

untuk menjaga kemaslahatan masyarakat luas.
69
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9. Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 

Secara umum, suatu keputusan adalah seleksi dari dua 

atau lebih alternatif pilihan.
70

 Dengan kata lain konsumen dalam 

membuat keputusan harus memiliki beberapa pilihan alternatif 

yang tersedia. Keputusan adalah proses penyelesaian masalah 

yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah 

hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi.
71

 

Keputusan konsumen merupakan tahapan proses akhir dari 

serangkaian tahapan proses yang terjadi pada perilaku 

konsumen.
72

 

Keputusan konsumen dapat dipahami bahwa segala 

tahapan proses penelusuran dari awal hingga akhir yang terjadi 

pada perilaku konsumen termasuk pengenalan masalah, 

identifikasi masalah hingga terbentuknya kesimpulan atau 

rekomendasi. Rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan 

digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan 

keputusan. Akan terjadi pengaruh yang besar jika rekomendasi 

yang dihasilkan tersebut terdapat kekeliruan atau adanya 

kesalahan yang tersembunyi karena faktor ketidak hati-hatian 

dalam melakukan pengkajian masalah. Proses pengambilan 

keputusan merupakan penggambaran langkah-langkah yang 

dilakukan oleh seorang konsumen dalam membuat keputusan.
73

 

Proses pengambilan keputusan ini memberikan penjelasan 

bahwa dalam pengambilan keputusan faktor internal konsumen 

sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan seperti 

motivasi, persepsi, pembelajaran, kepribadian, dan sikap.  

Menurut Robbins dan Coulter proses pengambilan 

keputusan adalah serangkaian tahap yang terdiri dari delapan 

langkah yang meliputi mengidentifikasi masalah, 

                                                             
70 Tengku Ezni Balqiah, Hapsari Setyowardhani, Perilaku Konsumen…  84 
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mengidentifikasi kriteria keputusan, memberi bobot pada 

kriteria, mengembangkan alternative, menganalisis alternative, 

memilih suatu alternatif, melaksanakan alternative, dan 

mengevaluasi efektivitas keputusan.
74

 

Proses keputusan dari beberapa teori diatas dapat 

dipahami proses pengambilan keputusan merupakan proses atau 

langkah-langkah yang dilakukan seseorang konsumen dalam 

menentukan keputusan dimana terdapat serangkaian tindakan 

seperti pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi 

alternative, keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian.  

Proses dalam pembelian yang lebih spesifik terdiri dari urutan 

kejadian berikut : pengenalan masalah, pencarian informasi, 

evaluasi alternative, keputusan pembelian, dan perilaku dari 

setelah pembelian.   

Bagan 2.2 

Proses Konsumen dalam Memilih Belanja 

Online 

 

 

 

 

 

Sumber: Nuhgroho j. Setiadi, 201875 

Gambar diatas menjelaskan bahwa konsumen melewati 

kelima tahap seluruhnya pada setiap kegiatan pembelian. 

Namun pembelian yang lebih rutin, konsumen sering kali 
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melompati atau membalik beberapa tahap ini. Seorang wanita 

yang membeli pasta gigi merek yang sudah biasa akan 

mengenali kebutuhan dan langsung ke keputusan pembelian, 

melompati tahap pencarian informasi dan evaluasi. Model 

tersebut menunjukan semua pertimbangan untuk muncul ketika 

konsumen menghadapi situasi membeli yang kompleks dan 

baru.  

Secara rinci tahap-tahap tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

a. Pengenalan masalah, proses membeli diawali saat pembeli 

menyadari adanya masalah kebutuhan. Pembeli menyadari 

terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi 

yang diinginkannya, kebutuhan ini dapat disebabkan oleh 

rangsangan internal maupun eksternal dalam kasus pertama 

dari kebutuhan normal seseorang, yaitu rasa lapar, dahaga, 

atau seks meningkat hingga suatu tingkat tertentu dan 

berubah menjadi dorongan.  

b. Pencarsian informasi, seorang yang mulai timbul minatnya 

akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak. Kita 

dapat membedakan dua tingkat, yaitu keadaan tingkat 

pencarian informasi yang sedang-sedang saja yang disebut 

perhatian yang meningkat. Sumber-sumber informasi 

konsumen dapat dikelompokan menjadi empat kelompok : 

1) Sumber pribadi : keluarga, teman, tetangga, dan kenalan.  

2) Sumber komersial : iklan, tenaga penjualan, penyalur, 

kemasan, dan pameran.  

3) Sumber umum : media massa dan organisasi konsumen 

4) Sumber pengalaman : pernah menangani, menguji, dan 

menggunakan produk.  

 

c. Evaluasi alternatif, tidak ada proses evaluasi yang sederhana 

dan tunggal yang digunakan oleh konsumen atau bahkan 

oleh satu konsumen pada seluruh situasi pembeli. Ada 

beberapa proses evaluasi keputusan, kebanyakan model dari 

proses evaluasi konsumen sekarang bersifat kognitif, yaitu 
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mereka memandang konsumen sebagai pembentuk penilaian 

terhadap produk terutama berdasarkan pada pertimbangan 

yang sadar dan rasional.  

d. Keputusan membeli, pada tahap evaluasi, konsumen 

membentuk preferensi terhadap merek-merek yang terdapat 

pada perangkat pilihan.   

e. Perilaku sesudah pembelian, sesudah pembelian pada suatu 

produk yang dilakukan konsumen akan mengalami beberapa 

tingkat kepuasan atau ketidakpuasan.  

f. Kepuasan sesudah pembelian, penilaian setelah pembelian 

suatu produk.  

g. Tindakan sesudah pembelian, kepuasan atau ketidakpuasan 

konsumen pada suatu produk akan mempengaruhi tingkah 

laku berikutnya.  

h. Penggunaan sesudah pembelian, para pemasar juga harus 

mengontrol bagaimana pembeli menggunakan dan 

membuang suatu produk.  

Tugas pemasar adalah memahami perilaku pembeli pada 

tiap-tiap tahap dan pengaruh apa yang bekerja dalam tahap-

tahap tersebut, pendirian orang lain, faktor situasi tidak 

diantisipasi, dan resiko yang dirasakan dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian, demikian pula tingkat kepuasan setelah 

pembelian konsumen  dan tindakan setelah pembelian  di pihak 

perusahaan.  

10. Konsumen Era Ekonomi Digital 

Konsumen hanya akan melihat apa yang tampak dan 

yang dapat dilihat oleh mereka.  Sehingg, bagi konsumen 

strategi dan ifisiensi pemasar bukanlah hal yang penting. 

Menurut Zyman, komunisme konsumen terjadi jika perusahaan 

tidak menghubungkan diri dengan konsumen dan melakukan 

pemasaran yang persuasif. Sehingga nantinya akan berdampak 

pada masyarakat yang hanya akan memulai pembelian terhadap 

apa yang dibeli oleh orang lain setelah melakukan pencarian 

informasi dari lingkungan. Demkarasi konsumen merupakan 



53 
 

 

konsumen yang mempunyai lebihh banyak pilihan karena 

adanya dukungan teknologi dan perkembangan faktor global. 

Secara umum, kategori konsumen yaitu sebagai berikut: 

a. Implusive  Buyer,  konsumen yang membeli produk secara 

tepat.  

b. Patien Buyer, konsumen yang membeli produk setelah 

membuat berbagai perbandinggan.  

c. Analytical Buyer, konsumen yang terlebih dahulu melakukan 

riset analisis sebelum memtuskan untuk membeli.  

Secara sederhana, perilaku konsumen dapat dirumuskan 

dengan dua pertanyaan yaitu sebagai berikut: 

a. Mengapa konsumen belanja ? 

b. Apa gunanya bagi konsumen? 

Kedua hal tersebut bermakana, apakah konsumen 

melakukan pencarian informasi untuk melakukan transaksi 

online (valuable-accomplishing something) ataukah hanya 

melihat-lihat (valueless-simply browsin), fus, ataukah sebuah 

tugas/pekerjaan.  

Pada era ekonomi digital ini terdapat kebutuhan yang 

tidak berubah, namun telah dipertajam dan diperlemah oleh 

teknologi yaitu sebagai berikut: 

a. Keinginan akan keunikan, personifikasi, dan layanan sesuai 

keinginan pembeli (customization). 

b. Keinginan untuk interaksi sosial. 

c. Keinginan akan keragaman dan pilihan saluran, akses 

Anytimen anywhere.  

d. Keinginan akan nilai kompetitif. 

e. Keinginan untuk membuat pilihan yang lebih baik karena 

informasi semakin mudah dan beragam.  
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Namun, ternyata ada juga yang tidak berubah seperti: 

a. Kesenangan dalam berbelanja. 

b. Kadang nilai manuisa lebih penting dari efisiensi. 

c. Hasrat untuk memperoleh harga yang adil dan bukan “best 

price”. 

d. Integrasi saluran-saluran baru kedalam saluran yang sudah 

ada. 

e. Biaya transaksi yang lebih murah akan mempermudah 

konsumen untuk pergi. 

f. Realita kadang lebih menarik daripada virtual.  

 

11. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Digital. 

Dalam UUD 1945 pasal 28F disebutkan bahwa “setiap 

orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta 

berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 

mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan 

segala jenis saluran yang tersedia”. Sehingga, dari UUD pasal 

28F tersebut dapat diartikan bahwa Negara memiliki kewajiban 

untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak atas 

informasi tersebut.
76

 Dengan demikian, Negara mempunyai 

peran dalam melindungi warga negaranya dari manfaat negative 

teknologi informasi.  

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat membawa 

kemajuan pada hamper seluruh aspek kehidupan manusia. Salah 

satu perkembangan teknologi yang dikenal oleh masyarakat 

luas adalah internet. Dari internet, masyarakat diberikan 

kemudahan komunikasi secara global dan  memungkinkan 

manusia memperoleh serta saling bertukar informasi lebih 

cepat.  

                                                             
76 Nufian S Febrian, Wayan Weda Asmara Dewi, “Perilaku Konsumen Di 

Era Digital (beserta studi kasus)”,  (Malang: UB Press, 2019),  17 
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Sebelumnya, internet hanya digunakan sebagai  media 

untuk pertukaran informasi di lingkungan perguruan tinggi dan 

lembaga penelitian. Setalah internet berkembang, masyarakat 

mulai menggunakan berbagai kepetingan, baik untuk 

kemudahan pendidikan, transportasi, hiburan, maupun 

perdagangan. Ada dua hal yang mendorong  kegiatan 

perdagangan dalam menggunakan internet yaitu meningkatnya 

permintaan atas produk teknologi itu sendiri dan kemudian 

untuk melakukan transaksi perdagangan.
77

 

Banyak perubahan yang akhirnya terjadi akibbat pesatnya 

perkembangan di bidang teknologi. Perubahan pada pola hidup 

terjadi di beberapa bidang yaitu sosial, budaya, ekonomi, 

maupun bidang lainya. Salah satu perubahan yang terjadi akibat 

berkembangnya teknologi yaitu pada bidang ekonomi. 

Perubahanya terjadi secara signifikan yang telah mengubah 

sistem ekonomi konnvensional menjadi sitem ekonomi digital. 

Sistem ekonomi digital  memungkinkan pelaku bisnis untuk 

melakukan suatu transaksi pada media elektronik, sehingga 

masyarakat diberikan kemudahan karena adanya kecepatan 

dalam mengakses dan lebih efisien.  

Berbagai macam transaksi perdagangan modern yang 

menggunakan teknologi sebagai medianya. Hal ini lazim 

disebut dengan e-Commerce. Melihat adanya potensi dalam 

perkembangan e-commerece bagi perekonomian sebuah Negara 

termasuk Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia. Masalah 

hukum menjadi penting, terutama dalam memberikan 

perlindungan terhadap pihak yang melakukan transaksi melalui 

internet. Pada tahun 2008, Indonesia mengeluarkan peraturan 

khusus yang mengatur transaksi melalui internet yaitu ada 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan 

transaksi elektronik yang selanjutnya disingkat UU ITE.
78
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Transaksi eletronik yang melibatkan para pihak dari 

dalam negeri yaitu Negara Indonesia, dalam menetapkan aturan 

hukum yang berlaku apabila terjadi masalah.  Dalam pasal 38 

Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan 

transaksi elektronik sendiri menegaskan bahwa “setiap orang 

dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang 

menyelenggarakan sistem elektronik atau menggunakan 

teknologi informasi yang menimbulkan kerugian”. Menurut 

pasal 38 Undang-Undang tahun 2008 tentang informasi dan 

transaksi elektronik ini, masyarakat dapat mengajukan gugatan 

secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan 

sistem elektronik atau menggunakan teknologi informasi yang 

baerakibat merugikan masyarakat, yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

B. Perilaku Konsumen Dalam Pandangan Islam 

1. Teori Perilaku Konsumen Muslim 

Dari prinsip dasar konsumsi tersebut berkembang, 

beberapa teori mengenai perilaku konsumsi diantaranya: 

a. Konsep berkah/ keberkatan, menurut Munrokhim Misanam, 

perilaku konsumen muslim dipengaruhi oleh masalah 

berkah/keberkatan. 

b. Konsep konsumsi sosial, Muhammad Muflih menyatakab 

bahwa perbedaan mendasar dari pelaku konsumen muslim 

adalah adanya saluran penyeimbang dari saluran konsumsi 

sosial. Saluran konsumsi sosial yang dimaksud adalah zakat 

dan sedekah. 

c. Konsep kemanfaatan (maslahah), apabila dalam ekonnomi 

konvensional dikenal dengan utilitas sebagaian tujuan 

konsumsi, maka dalam ekonomi islam dikenal konsep 

maslahah. Berbeda dengan utilitas yang subyektif dan 

bertolak dari keinginan (want), maslahah relative lebih 

oobyektif karena bertolak dari pemenuhan kebutuhan 

(need).
79
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2. Pengertian Perilaku Konsumen Islam 

Teori perilaku konsumen yang dibangun berdasar syariat 

islam, memiliki perbedaan yang mendasar dengan teori 

konvensional.  Perbedaan tersebut terdapat pada nilai dasar 

yang menjadi fondasi teori, motif dan tujuan konsumsi, hingga 

teknik pilihan adalah alokasi anggaran untuk berkonsumsi. Ada 

tiga nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi 

masyarakat muslim yaitu pertama, keyakinan adanya hari 

kiamat dan kehidupan akhirat, prinsip ini mengarahkan seorang 

konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat 

daripada dunia.  Mengutamakan konsumsi untuk ibadah 

daripada konsumsi duniawi. Konsumsi untuk beribadah 

merupakan future consumption, sedangkan konsumsi duniawi 

adalah present consumption. Kedua, konsep sukses dalam 

kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama islam, 

dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin 

tinggi molalitas semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai. 

Ketiga, kedudukan harta adalah merupakan anugerah Allah 

Swt, dan bukan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk 

(sehingga harus dijauhi secara berlebihan).
80

 Harta merupakan 

alat untuk mencapai tujuan hidup, jika diusahakan dan 

dimanfaatkan dengan benar sebagaimana Al-Quran Surat Al-

Baqarah ayat 262:
81

 

                 

                    

           

                                                             
80 Wigati, sri, Juni 2011, “prilaku konsumen dalam perspektif ekonomi 

islam”, Jurnal MAliyah, Vol. 01, No. 01, http://jurnalfsh. uinsby. ac. id/index. 

php/maliyah/article/view/345/295 diakses pukul 20. 50 WIB 
81 Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur‟an Departemen Agama Republik 

Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya…  66 
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Artinya:”orang-orang yang menafkahkan hartanya di 

jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang 

dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan 

dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka 

memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka.  tidak ada 

kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka 

bersedih hati”.  Qs. Al-Baqarah: 262.  

Islam telah mengajarkan adanya larangan bagi umatnya 

yang mempunyai rencana dan keinginan dalam keberhasilan 

usahanya. Namun dengan syarat keinginannya tidak 

bertentangan dengan ajaran islam. Dalam islam menjelaskan 

cara-cara yang baik dalam membelanjakan harta, tidak 

berlebihhan sesuai dengan kebutuhannya.  Sebagaimana firman-

nya:
82

 

                  

         

Artinya:”Dan janganlah kamu jadikan tanganmu 

terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu 

mengulurkannya, [852] karena itu kamu menjadi tercela dan 

menyesal, [852] Maksudnya: jangan kamu terlalu kikir, dan 

jangan pula terlalu Pemurah”.  Qs.  Al-israa: 29.  

Prinsip konsumsi menurut Ali Sakti, bahwa ada empat 

prinsip utama dalam sistem ekonomi islam yang diisyaratkan 

dalam Al-Qur‟an : 
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a. Hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan, memilik arti 

tindakan ekonomi hanyalah untuk memenuhi kebutuhan 

(needs) bukan keinginan (wants).  

b. Implementasi zakat, infak, dan shadaqah. 

c. Pelarangan riba, menjadikan system bagi hasil dengan 

instrumen mudharabah dan musyarakah sebagai system 

kredit dan instrumen bunganya.  

d. Menjalankan usaha-usaha yang halal, dari produk atau 

komoditi, proses produksi hingga distribusi.
83

 

 

Cara hidup yang tidak boros merupakan aspek yang turut 

mempengaruhi perilaku konsumen. Dalam ajaran islam perilaku 

boros merupakan perbuatan yang tercela.  Sebab pada dasarnya 

seorang pemilik harta bukanlah pemilik yang sebenarnya secara 

mutlak, penggunaanya harus sesuai dengan kebutuhannya dan 

ketentuan syariat.
84

 Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat 

al-Isra‟ ayat 27 yaitu sebagai berikut :
85

 

                      

      

Artinya:”Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah 

saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar 

kepada Tuhannya”.  Qs. AL-Isra‟: 27 

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang pemboros 

merupakan saudaranya syaitan dan termasuk kedalam perilaku 

                                                             
83Wigati, Sri, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam… h. 32 
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yang ingkar dalam memanfaatkan apa yang ia miliki namun 

tidak dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar.  

Islam mengajarkan kepada kita bagaimana manusia harus 

hidup dalam kesederhanaan karena Allah Swt tidak suka dengan 

orang yang pemboros, orang yang berlebih-lebihan dalam 

mengkonsumsi sesuatu yang tidak ada takarannya. Karena 

dengan berperilaku berlebihan tidak sesuai pada porsinya maka 

akan bersifat pemborosan untuk  diri sendiri.  Sama halnya 

dengan berperilaku konsumtif, jika mengkonsumsinya secara 

berlebihan (pemborosan), dan Allah SWT tidak suka dengan hal 

tersebut.  

Dalam ajaran islam konsumen dilarang untuk 

mengkonsumsi secara berlebihan dan berperilaku israf, yaitu 

membeli barang yang tidak memberikan manfaat karena akan 

melahirkan gaya hidup konsumtif.  Islam menganjurkan untuk 

mengkonsumsi yang sesuai dengan kebutuhan dan bukan 

keinginan semata.
86

 Dimana fenomena belanja online  yang 

semakin merajalela, dan ditambah dengan adanya pandemi 

covid-19  dimana pemerintah memberikan peraturan untuk stay 

at home, sehingga mengakibatkan masyarakat yang 

memanfaatkan belanja melalui media online untuk memenuhi 

kebutuhannya bahkan untuk memenuhi keinginan semata pada 

zaman modern ini yang segala sesuatunya dapat dikaitkan 

dengan teori ekonomi islam.  

Islam mengajarkan bahwa manusia selama hidupnya 

akan mengalami tahapan-tahhapan  dalam kehidupan, yaitu 

dunia dan akhirat. Untuk itu islam mengajarkan kepada 

umatnya untuk selalu mencapai kebahagiaan disunia dan akhirat 

dan memprioritaskan etika-etika yang ada pada Al-Qur‟an dan 

sunnah.  
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Hubungannya dengan masalah ekonomi yang diukur 

lewat pendapatan seseorang, maka besar pendapatan yang dapat 

dan belanjakan untuk kebutuhan hidup manusia harus seimbang 

(seimbang mengatur mengandung arti sama besar tetapi  

terpenuhinya kebutuhan yang sesuai dengan prioritasnya) 

dengan demikian dapat digambarkan sebagai berikut. 

Gambar 2.1 

Hubungan Konsumsi Untuk Dunia dan 

Akhirat 

Sumber: Mawardi, 200787
 

Gambar tersebut menggunakan asumsi bahwa Y 

menunjukan pendapatan yang dibelanjakan dijalan Allah dan X 

merupakan pendapatan yang dibelanjakan untuk duniawi. 

Gambar tersebut menunjukan bahwa permintaan  terhadap 

barang dan jasa untuk kebutuhan duniawi harus memperhatikan 

kebutuhan akhirat dan sebaliknya.  

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam 

Ada prinsip-prinsip ekonomi islam yang merupakan 

bangunan ekonomi islamm didasarkan  atas lima nilai universal 

yaitu: tauhid (keimanan), „adl (keadilan), nubuwwah 

(kenabian), khalifah (pemerintah dan ma‟ad (hasil), kelima nilai 
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tersebut menjadi  dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori 

dalam ekonomi islam.
88

 

1. Prinsip tauhid 

Tauhid merupakan pondasi ajaran islam, dengan 

berdasarkan ttauhid, manusia dapat menyyaksikan bahwa 

“tiada satupun yang dilayak disembah selain Allah SWT dan 

tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada 

Allah SWT, karena Allah adalah pencipta alam semesta dan 

isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia 

dan seluruh sumber daya alamnya, dan oleh sabab itu Allah 

SWT adalah pemilik yang hakiki. 

b. „adl 

Allah SWT adalah pencipta segala sesuatu, dan salah 

satu sifatnya yaitu adil, dia tidak mebeda-bedakan perlakuan 

terhadap mahluknya secara dzalim. Manusia sebagai 

khalifah dimuka bumi ini harus memelihara hukum Allah 

SWT di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala 

sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya 

semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik.  

Keadilan dalam hukum islam  berarti  keseimbangan 

antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia 

(mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk 

mmenunaikan kewajiban itu. Dibidang usaha untuk  

meningkatkan ekonomi, keadilan  merupakan “nafas” dalam 

menciptakan  pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta 

jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga pada 

mereka yang membutuhkan.
89
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c. Nubuwwah 

Karena sifat Rahim dan kebijakan Allah SWT, 

manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat 

bimbingan. Karena hal tersebut para Nabi dan Rasul diutus 

untuk menyampaikan petunjuk dari Allah SWT kepada 

manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di 

dunia, dan mengerjakan jalan untuk kembali (taubbat) 

kembali ke jalan Allah Allah SWT. 

d. Khilafah  

Dalam Al-Qur‟an  Allah SWT berfirman bahwa 

manusia diciptakan untuk menjadi khilafah dibumi artinya 

untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu 

pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi 

bersabda: “setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan 

dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya”. 

Dan hal tersebut berlaku kepada semua manusia, baik dia 

sebagai invidu. Kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau 

kepala Negara. 

Dalam islam pemerintak memiliki peranan yang kecil  

tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamnya 

adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai 

dengan syari‟ah, dan untuk memastikan tidak terjadi 

pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Hal tersebut yaitu 

untuk mencapi tujuan syariah dalam memajukan tingkat 

kesejahteraan manusia.
90

 

e. Ma‟ad  

Seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan tetapi 

harfiah ma‟ad berarti kembali. Dan kita semua nantinya akan 

kemabali kepada sang pencipta yaitu Allah SWT. 
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4. Sunnah Rasulallah Tentang Perilaku Konsumtif Konsumen 

Tentang pelarangan mengkonsumsi yang berlebih-

lebihan serta berperilaku yang berlebiha-lebihan pula, jika 

diatur dalam Al-Qur‟an semata namun pelarangan itu juga 

disebutkan dalam hadist-hadist Rasulallah SAW, beriku 

beberapa hadist nya:
91

 

اهلل عنو ان رسو ل اهلل ص م قا ل ان الذ ي  جير ثيا عن عبد اهلل بن عمررضى 
 بو من الغيال ء ال ينظر اهلل اليو يو م القيا مة رو اه ملسلم

Arinya:” dari Abdullah bin Umar r. a bahwasanya 

Rasulallah SAW berkata:”Allah tidak akan melihat pada hari 

kiamat  kelak kepada orang  yang mengenakan pakainya 

karena sombong”. (HR. Muslim)  

Hadist tersebut menunjukan larangan Nabi SAW kepada 

umatnya memakai emas, perak serta sutra secara berlebihan, 

apalagi digunkan untuk hal-hal  yang tidak bermanfaat dan 

tidak ada sama sekali bertujuan untuk beribadah kepada Allah 

SWT.  

Demikianlah islam mengatur perihhal konsumsi yang 

sedemikian rupa seperti yang telah dielaskan diatas, namun 

pada kenyataanya bbanyak didapati penyimpangan-

penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang muslim itu 

sendiri. Sifat boros dan mementingkkan diri sendiri sudah 

mendarah daging, apalahi jika pendapatannya meningkat, 

kehidupann merekapun menjadi lebih boros. Hal ini dapat kita 

lihat dikehidupan mereka sehari-hari, dari pengeluaran untuk 

kebutuhan makan, pakaian, perhiasan, kendaraan, rumah dan 

lain sebagainya. Bahkan perilaku mereka dalam mengkonsumsi 

barang-barang tersebut kadang-kadang tidak berdasarkan 
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tujuan dan niat yang semata-mata untuk mencari Ridha Allah. 

Zakat, sadaqah dan infaq bahkan sering diabaikan.  

5. Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Dalam perspektif ekonomi islam, perilaku individu 

dituntut oleh  ajaran islam mulai ari penentuan  tujuan hidup, 

cara memandang  dan menganalisis masalah ekonomi yang 

melingkupi [pembahasan atas perilaku ekonomi manusia yang 

sadar dan berusaha untuk mencapai maslahah atau falah. 92 

Islam juga mengatur bagaimana manusia bisa melakukan 

kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna 

bagi kemaslahatan hiduopnya.  Islam mengatur jalan hidup 

menusia lewat Al-Qur‟an dan Al-Hadist, supaya manusia 

dijauhkan dari sifat yang hinna kaena perilaku konsumsinya.  

Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan Allah dan 

Rasulallah Saw akan menjamin kehidupan manusia yang lebih 

sejahtera. Menurut Sudarsono seorang muslim dalam 

berkonsumsi didasarkan atas beberapa pertimbangan sebagai 

berikut:
93

 

a. Manusia tidak kuasa sepenuhnya mengatur detail 

perrmasalahan ekonomi masyarakat atau Negara. 

Terselenggaranya keberlangsungan hidup manusia doatur 

oleh Allah Swt.  Manusia tidak bisa memaksakan cara 

pemenuhan hidup orang lain kepada dirinya ataupun 

sebaliknya.  

b. Dalam konsep islam, kebutuhan yang membentuk pola 

konsumsi seorang muslim.  Dimana batas-batas fisik 

merefleksikan pola yang digunakan seorang muslim untuk 

melakukan  aktifitas konsumsi  keadaan ini akan 

menghindari pola hidup yang berlebih-lebihan, sehingga 

stabilitas ekonomi dapat terjaga konsistensinya  dalam 

                                                             
92 Munrokhim Misanam dkk, “Ekonomi Islam”, (Jakarta: PT.  Grafindo 

Persada, 2008),  16 
93 Heri Sudarsono, “Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar”, 

(Yogyakarta: Ekonisia (Kampus Fakultas Ekonomi UII), 2007), 167-168 
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jangka panjang. Sebab pola konsumsi yang didasarkan atas 

kebutuhan akan menghindari dari pengaruh-pengaruh  pola 

konsumsi yang tidak perlu.  

c. Dalam berkonnsumsi seorang muslim harus menyadari 

bahwa ia menjadi bagian dari masyarakat. Maka, dalam 

berkonsumsi dituntut untuk saling menghargai dan 

menghormati keadaan sesamanya. Bila keadaan menjadi 

kesadaran bersama maka akan terbangun kehidupann yang 

berkeadilan, terhindar dari kesenjangan sosial dan 

diskriminasi sosial.  

Sedangkan menurut Al-Arif dan amalia menyatakan 

nilai-nilai konsumsi dalam ekonomi islam yaitu sebagai 

berikut:
94

 

a. Tauhid (unity/kesatuan) 

Dalam perspektif  islam, kegiatan konsmsi dalam 

rangka beribadah kepada Allah SWT, sehingga senantiasa 

berada dalam hokum Allah SWT (Syariah). Karena itu, 

orang mukmin berusaha mencari kenikmatan dengan 

mentaati perintahnya dan memuaskan dirinya sendiri dengan 

barang-barang dan anugerah yang dicipta (Allah SWT) 

untuk umat manusia. Adapun dalam pandangan kapitalis, 

konsumsi merupakan fungsi dari keinginan, nafsu, harga 

barang, dan pendapatan, tanpa memperdulikan dimensi 

spiritual, kepentingan orang lain,  dan tanggung jawab atas 

segala perilakunya, sehingga pada ekonomi konvensional 

manusia diartikan sebagai individu yang memiliki sifat homo 

economicus,  sebagaiamana firman Allah Swt dalam Qs. 

Adz-Dzariyaat: 56 sebagai berikut:
95

 

                 

                                                             
94http://muhammadzulifan. multiply. com/journal/item/14 
95 Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur‟an Departemen Agama Republik 

Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya…  862 
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Artinya:”Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia 

melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku”. Qs. Adz-

Dzariyaat: 56.  

b. Adil (Equelibrium//keadilan) 

Islam memperbolehkan manusia untuk menikmati 

berbagai manusia kehidupan dunia yanh disediakan Allah 

Swt seperti firmannya di dalam Qs.  Al-Baqarah: 168
96

 

                  

                    

Artinya:” Hai sekalian manusia, makanlah yang halal 

lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah 

kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena 

Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 

bagimu”. Qs. Al-Baqarah: 168 

Pemanfaatan atas karunia Allah Swt  harus dlakukan 

secara adil sesuai dengan syariah, sehingga disamping 

mendapatkan keuntungan materil, ia juga sekaligus 

merasakan kepuasan spiritual, Al-Qur‟an secara tegas 

menekankan norma perilaku ini baik untuk hal-hal yang 

bersifat materil maupun spiritual untuk menjamin adanya 

khidupan yang berimbang antara kegidupan dunia dan 

akhirat.  

c. Free will (kehendak bebas) 

Alam semata merupakan milik Allah SWT, yang 

memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sepenuhnya dan 

kesempurnaan atas mahluk-nya. Manusia diberi kekuasaan 
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untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-

banyaknya sesuai dengan kemampuannya atas barang-

barang ciptaan Allah SWT.  

d. Amanah (responsinility/ bertanggung jawab) 

Manusia merupakan khalifah ataupengembangan 

amanat Allah SWT. Manusia diberi kekuasaan untuk 

melaksanakan tugas kekhalifahan ini dan untuk mengambil  

keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya atas ciptaan 

Allah. Dalam hal ini melakukan konsumsi, manusia dapat 

berkehendak bebas tetapi akan mempertanggungjawabkan 

atas kebebasan tersebut baik terhadap keseimbangan alam, 

masyarakat, diri sendiri maupun di akhirat kelak.  

Pertanggungjawaban sebagai seorang muslim bukan hanya 

kepada Allah SWT namun kepada lingkungan juga.  

e. Halal 

Dalam kerangka acuan islam, barang-barang dapat 

dikonsumsi hanyalah barang-barang yang menunjukan nilai-

nilai kebaikan, kesucian, keindahan, serta akan 

menimbulkan kemaslahatan untuk umat baik secara materil 

maupun spiritual.  Sebaliknya, benda-benda yang buruk, 

tidak suci (najis), tidak bernilai, tidak dapat digunakan dan 

juga tidak dapat dianggap sebagai barang-barang konsumsi 

dalam islam serta dapat menimbulkan kemudharatan apabila 

dikonsumsi akan dilarang.  Sebagaimana firman Allah dalam 

Qs.  Al-Baqarah: 173
97
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Artinya:”Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan 

bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang 

(ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[108].  tetapi 

Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) 

sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) 

melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya.  

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. [108] Haram juga menurut ayat ini daging yang 

berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi 

disebut pula nama selain Allah”. Qs. Al-Baqarah: 173. 

f. Sederhana 

Islam sangat melarang perbuatan yang melampaui 

batas (israf), termasuk pemborosan dan berlebij-lebihan 

(bermewah-mewahan), yaitu membuang-buang harta dan 

menghambur-hamburkannya tanpa faedah serta manfaat dan 

hanya memperturutkan nafsu semata.  

Dalam membangun kesejahteraan masyarakat, 

ekonomi tidak hanya bisa bergantung  pada variabel-veriabel 

politik, sosial, ekonomi, dan demografi, tetapi juga sangat 

beruntung pada variabel syariah.  Syariah membantu 

masyarakat menanamkan kualitas kebaikan, seperti ketaatan, 

kejujuran, integritas, kesederhanaan dan keadilan.  Dalam 

islam, konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan 

keimanan. Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting 

karena memberikan cara pandang dunia yang cenderung 
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mempengaruhi kepribadian manusia, sumber daya,  dan 

ekologi. Dalam konteks inilah dibahas tentang  

pelaranganisraf atau berlebih-lebihan. Batasan konsumsi 

dalam islam terdapat dalam Al-Qur‟an surat  Al-Baqarah: 

169
98

 

                 

       

Artinya:” Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh 

kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap 

Allah apa yang tidak kamu ketahui” Qs. Al-Baqarah: 169.  

Pelaku Israf  diharamkan sekalipun komoditi yang 

dibelanjakan adalah halal.  Namun demikian, islam tetap 

membolehkan seorang muslim untuk menikmati karunia 

kehidupan, selama itu masih dalam batas kewajaran.  Dalam 

Al-Qur‟an  surat Al-A‟raaf ayat 31:
99

 

                 

                     

Artinya:”Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang 

indah di Setiap (memasuki) mesjid[534], Makan dan 

minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. [535] 

Sesungguhnya  Allah  SWT tidak menyukai orang-orang 

yang berlebih-lebihan. [534] Maksudnya: tiap-tiap akan 

mengerjakan sembahyang atau thawaf keliling ka'bah atau 

                                                             
98Ibid,   41 
99Ibid,   225 



71 
 

 

ibadat-ibadat yang lain.  [535] Maksudnya: janganlah 

melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan 

pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan”.  

Perilaku konsumsi dalam islam akan didasarkan  pada 

nilai-nilai Al-Qur‟an dan Al-hadist akan berdampak kepada 

seorang muslim dalam berbagai hal.
100

 

a. Konsumsi seorang muslim didasarkan atas pemahaman 

bahwa kebutuhannya sebagai manusia terbatas. Seorang 

muslim akan mengkonsumsi pada tingkat wajar dan 

tidakn berlebihan.   

b. Tingkat kepuasan tidak dirasakan atas banyaknya jumlah 

dari dua atau satu pilihan barang yang dipilih, tetapi 

berdasarkan atas pertimbangan bahwa pilihan ini 

bergunna bagi kemaslahatan.  

c. Seorang muslim tidak akan mengkonsumsi barang-

barang jaram atau barang yang diperoleh dengan cara 

haram, seperti mengkonsumsi makanan atau minumann 

berakohol, mengkonsumsi barang atau jasa proses 

memeras,  barang dan hasil mencuri dan merampok.  

d. Seorang muslim tidak akan memaksa untuk berbelanja 

barang-barang yang diluar jangkauan penghasilannya, 

walaupun ia dapat  menambah penghasilannya dari utang 

atau kegiatan bersifat subhat, karena ini akan 

menimbulkan: 

(1) Terkonsisi untuk mempermudah masalah 

(2) Mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal sana 

karena gengsi (orestise).  

(3) Akan menimbulkan kecumburuan sosial dan 

diskriminasi sosial.  

e. Tingkat kepuasan bagi seorang muslim berhubungan 

dengan tingkat syukur.  

Pola konsumsi merupakan salah satu faktor intern 

yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Pola konsumsi 
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metupakan suatu bentuk kegiatan dalam kehidupan 

manusia di dunia yang dinyatakan dalam aktifitas, minat 

dan pendapa ata opini seseorang,  sekelompok orang atau 

yang saling berinteraksi.
101

 

Untuk meningkatkan kondisi kemanusiaan dan 

untuk memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi 

yang sehat, konsumsi dituntut agar  logis,  sebagaimana 

diatur dalam islam Al-Qur‟an surat A-Isra‟ ayat 26  

sebagai berikut:
102

 

                  

          

Artinya: (26)”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”. Qs. 

Al-Isra‟: 26 

Dari penjelasan diatas, mengenai definisi secara 

umum (ekonomi konvensional) dan definisi konsumsi 

dalam islam terdapat titk perbedaan yang dapat 

disimpulkan  dalam tabel di bawah ini: 
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Tabel 2.1 

Perbedaan Konsumsi dalam Ekonomi Konvensional 

dan Ekonomi Islam 

NO Pola Konsumsi  

 Ekonomi Konvensional Ekonomi Islam 

1 Manusia diartikan 

sebagai individu yang 

memilki sifat homo 

economicus yaitu 

manusia hanya menuruti 

keinginnan  nafsu tanpa  

mempperdulikan  

dimesnsi spiritual, 

kepentingan orang lain 

dan tanggung jawab atas 

segala perilakunya. .  

Manusia diartikan 

sebagai individu yang 

memiliki sifat  homo 

islamicus atau Islamic 

man yaitu manusia 

yang sadar dan 

berusaha untuk 

mencapai maslahah 

atau falah. .  

2 Dalam aspek 

penyelesaian masalah 

ekonomi konvensional 

lebih menekankan pada 

analisis terhadap 

ekonomi  dan alternative 

solusinya.   Dalam 

pandangan ini, tujuan 

ekonomi dan nilai-nilai 

dianggap sebagai hal 

yang sudah tetap (given) 

atau diluar bidang 

ekonomi.  

Sedangkan dalam 

ekonomi islam 

mempelajari perilaku 

individu yang dituntut 

oleh ajaran islam, 

mulai dari penentuan 

tujuan hidup, cara 

memandang dan 

menganalisis masalah 

ekonomi, serta prinsip-

prinsip dan nilai yang 

harus dipegang untuk 

mencapai tujuan  

tersebut.  

3 Free will (kehendak 

bebas) dalam ekonomi 

Free will (kehendak 

bebas) dalam ekonomi 
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konvensional tidak 

memiliki batasan 

sehingga mengakibatkan 

kedzaliman dan 

membuat pihak lain 

menjadi menderita.  

islam dalam melakukan 

aktivitas tetap memiliki 

batasan agar jangan 

sampai mendzalimi 

pihak lain.  

4 Tujuan konsumsi dalam 

(materialistic) yaitu 

pemenuhhan kebutuhan 

hidu dengan cara 

memaksimalkan utilitas 

sebuah barang 

(maximaizing utilities) 

intuk memperoleh 

kepuasan.  

Sedangkan tujuan 

konsumsi dalam islam 

adalah untuk 

memenuhi kebutuhan 

baik jasmani maupun 

rohani (maslahah) 

sehingga mampu 

memaksimalkan fungsi 

kemanusiaannya 

sebagai hamba Allah 

Swt  untuk 

mendapatkan 

kebahagiaan dunia dan 

akhitrat (falah).  

Tujuan konsumsi 

islami  juga sebagai 

sarana pemenuhan 

kebutuhan hidup.  

Namun, 

keistimewaanya adalah 

konsumsi merupakan 

alat untuk  

mendekatkan diri 

kepada Allah Swt.  

5 Dalam ekonomi 

konvensional  konsumsi 

dinilai sebagai tujuan 

terbesar dalam 

kehidupan dan segala 

Sedangkan dalam 

ekonomi islam 

konsumsi dinilai 

sebagai sarana 

penolong untuk 
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bentuk kegiatan 

ekonomi.  Bahkan 

ukuran kebahagiaan 

seseorang diukur dengan 

tingkat kemampuannya 

dalam mengkonsumsi.  

beribadah kepada 

Allah.  Dengan artian 

bahwa sesunggunya 

mengkonsumsi sesuatu 

dengan niat untuk 

meningkatkan stamina 

dalam ketaatan 

pengabdian kepada 

Allah akan menjadikan 

konsumsi itu bernilai 

ibadah yang dengan 

manusia mendapatkan  

pahala, seorang muslim 

harus memperhatikan 

kebaikan (halal)  

sesuatu yang akan 

dikonsumsinya.  

Sumber: Amalia Euis dan Nur Rianto Al Arif, 2010103 

6. Konsep Maslahah dalam Pola Konsumsi Islami 

Imam Syathibi menggunakan istilah “Maslahah” uang 

mempunyai makna lebih luas dari sekedar Utility atau kepuasan 

dalam terminology istilah ekonomi konvensional. Maslahah 

merupakan tujua hukum syara’ yang paling utama.  Imam 

Syatibi, maslahah merupakan sifat atau kemampuan barang dan 

jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari 

kehidupan manusia dimuka bumi ini. Ada lima elemen dasar 

menurut  beliau, yakni kehidupan atau jiwa (al-nafs), property 
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atau harta benda (al-mal), keyakinan (al-din), intelektual (al-

aql), dan keluarga attau keturunan  (al-nasl).104
 

Semua barang dan jasa ang mendukung  tercapainya dan 

terpeliharanya elemen tersebut pada setiap individu, itulah yang 

disebut maslahah. Kegiatan-kegiatan ekonomi meliputi 

produksi, konsumsi dan pertukaran yang menyangkut maslahah 

tersebut harus  dikerjakan sebagai suatu “Irelegious duty” atau 

ibadah. Tujuanya bukan hanya kepuasan di dunia tetapi juga 

kesejahteraan di akhirat. Semua aktivitas tersebut, yang 

memiliki maslahah bagi umat manusia, disebut “need” atau 

kebutuhan. Dan semua kebutuhan ini harus dipenuhi, 

mencukupi kebutuhan dan  bukan hanya memenuhi kepuasan 

atau keinginan adalah tujuan dari aktifitas ekonomi islam, dan 

usaha pencapaian tujuan itu adalah salah satu kewajiban dalam 

beragama.
105

 Adapun sifat-sifat maslahah sebagai berikut: 

a. Maslahah bersifat subjektif dalam arti bahwa setiap individu 

menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan 

apakah suatu perbuatann merupakan suatu maslahah atau 

bukan lagi dirinya. Namun, berbeda dengan konsep utility, 

kriteria maslahah telah ditentukan oleh syariah dan sifatnya 

bagi setiap individu.  

b. Maslahah perseorangan akan konsisten dengan maslahah 

orang banyak 

c. Konsep maslahah mendasari semua aktivitas ekonomi dalam 

masyarakat, baik itu produksi, konsumsi, maupun dalam 

pertukaran dan distribusi.
106

 

Berdasarkan kelima elemen diatas, maslahah dapat 

dibagi menjadi dua jeni yaitu maslahah terhadap elemen-

elemen yang menyangkut kehidupan dunia dan akhirat, dan 

maslahah terhadap elemen-elemen yang menyangkut hanya 

                                                             
104Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, “Prinsip Dasar Ekonomi Islam 

Pespektif Maqashid Al-syari’ah”. (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014),  

Edisi Pertama,  130.  
105Ibid,  131 
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kehidupan akhirat. Dengan demikian  seorang individu islam 

akan memiliki dua jenis pilihan.
107

 

a. Berapa bagian pendapatanya  yang akan dialokasikan untuk 

maslahah jenis pertama dan berapa untuk maslahah jenis 

kedua.  

b. Bagaimana memilih di dalam maslahah jenis pertama yaitu 

berapa bagian pendapatannya yang akan dialokasikan untuk 

memenuhi kebutuhan dunia (dalam ranga mencapai 

kepuasan  diakhirat) dan berapa  bagian untuk kebutuhan 

akhirat.  

Pada tingkat pendapatan tertentu konsumen islam, karena 

memiliki alokasi untuk hal-hal yang menyangkut akhirat, akan 

menonsumsi barang lebih sedikit dianding non muslim.  Hal 

yang membatasinya adalah konsep maslahah tersebut. Tidak 

semua barang atau jasa yang memberikan kepuasan atau utility 

mengandung maslahah didalamnya, sehingga tidak semua 

barang dan jasa dapat dan layak dikonsumsi oleh umat islam.  

Dalam membandingkan konnsep “kepuasan” dengan 

“pemenuhan kebutuhan” (yang terkadung di dalam maslahah), 

kita perlu membandingkan tingkatan-tingkatan tujuan hokum 

syra‟ yaitu antara dharuriyat, hajiyat dan tahnisiyat. Penjelasan 

dari masing-masing tingkatan tersebut sebagai beriku: 

a. Dharuriyat 

Tujuan dharuriyat merupakan tujuan yang harus ada 

dan mendasar bagi penciptaan kesejahteraan di dunia dan 

akhirat, yaitu mencakup terpeliharanya lima elemen dasar 

kehidupan yaitu jiwa, keyakinan atau agama, akal atau 

intelektual, keturunan dan keluarga serta harta benda. Jika 

tujuan dharuriyat diabaikan, maka tidak ada kedamaian, 

yang ada  adalah kerusakan (fasad) di dunia dan kerugian 

yang nyata di akhirat.  
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b. Hajiyat 

Syariah bertujuan memudahkan kehidupan dan 

menghilangkan kesulitan. Hukum syara’ dalam kategori ini 

tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok, 

melainkan menghilangkan kesempitan dan berhati-hati 

terhadap lima hal pokok tersebut.  

c. Tahnisiyat 

Syariah menghendaki kehidupan yang indah dan 

nyaman didalamnya. Terdapat beberapa hal dalam syariah 

yang dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan yang lebih 

baik, keindahan dan implifikasi darai dharuriyat dan hajiyat. 

Misalnya dibolehkannya memakai baju yang nyaman dan 

indah.
108

 

C. Pendapatan 

1. Definisi Pendapatan 

Menurut Samoelson dalam muntaqin mengatakan bahwa 

pendapatan merupakan suatu penerima bagi seseorang atau 

kelompok dari hasil sumbangan, baik tenaga dan pikiran yang 

dicurahkan sehingga akan memperoleh balas jasa.
109

 Pada teori 

konsumsi Kynes  menjelaskan bahwa adanya hubungan antara 

pendapatan yang diterima saat ini(pendapatan disposable) 

dengan konsumsi yang dilakukan saat ini juga. Dengan kata lain 

pendapatan yang dimiliki dalam suatu waktu tertentu akan 

mempengaruhi konsumsi yang dilakukan oleh manusia dalam 

waktu itu juga. Apabila pendapatan meningkat maka konsumsi 

yang dilakukan juga akan meningkat, dan begitu juga 

sebalikny.
110
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Pendapatan menurut Santoso menyatakan bahwa 

pendapatan adalah arus masuk atau pendapatan aktiva atau 

penyelesaian suatu kewajiban atau kombinasi dari keduanya 

yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pembelian 

jasa atau aktivitas-aktivitas lainnya yang merupakan operasi inti 

yang berkelanjutan.
111

 Dan definisi pendapatan masyarakat 

sebagaiama pemikiran Rosyidi adalah arus uang yang mengalir 

dari pihak dunia usaha kepada masyarakat dalam bentuk upah 

dan gaji, bunga, sewa dan laba. Dan bahwa pendapatan 

perseorangan (personal income) terdiri atas sewa upah dan gaji, 

bunga, laba perusahaan bukan perseroan, dividend dan 

pembayaran transfer.  

Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai 

banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang 

yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam 

periode tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan pendapatan 

(revenue)  dapat diartikan sebagai total penerimaan yang 

diperoleh pada periode tertentu. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai penghasilan 

yang diterima oleh  para anggota masyarakat untuk jangka 

waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi 

yang telah disumbangkan.
112

 

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pendapatan merupakan hasil dari suatu pekerjaan atau 

perdagangan yang memberikan hasil atau keuntungan dari 

kegiatan baik dilakukan secara rutin maupun tidak. Jika kita 

merujuk dari aspek ekonomi maka pendapatan dapat 

dikategorikan sebagai modal hidup atau modal menjalani 

kehidupan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia yaitu baik 

sandang maupun pangan, kebutuhan pendidikan dan kebutuhan 
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lainnya. Guna memenuhi kebutuhan manusia yang semakin hari 

semakin meningkat maka dibutuhkan peningkatan pendapatan 

masyarakat.
113

 

Menurut Soekartawi menjelaskan pendapatan akan 

mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, dengan 

bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi 

bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut 

menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya pertambahan 

pendapatan beras yang dikonsumsikan adalah kualitas yang 

kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan 

pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih 

baik.
114

 

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju 

tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relative 

rendah, dapat  dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan 

tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka akan 

disimpan pada bank yang tujuanya adalah untuk berjaga-jaga 

apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, produksi dan 

sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. 

Demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat suatu daerah 

relative tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah 

tersebut tinggi pula.
115

 

Tinggi rendahnya  pengeluaran sangat tergantung kepada 

kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau 

pendapatannya. Selain itu pengalaman berusaha juga 

memengaruhi pendapatan. Semakin baiknya pengalaman 

berusaha seseorang maka semakin berpeluang dalam 
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meningkatkan pendapatan. Karena seseorang atau kelompok 

memiliki kelebihan keterampilan  dalam meningkatkan aktifitas 

sehingga pendapatan turut meningkat.  Usaha meningkatkan 

pendapatan masyarkat dapat dilakukan dengan pemberantasan 

kemiskinan yaitu membina kelompok masyarakat dapat 

dikembangkan dengan pemenuhan modal kerja, ketepatan 

dalam penggunaan modal kerja diharapakan dapat memberikan 

kontribusi terhadap pengembangan usaha sesuai dengan yang 

diharapkan sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat 

dapat terwujud dengan optimal.   

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Toweulu bahwa 

untuk memperbesar pendapatan, seseorang anggota keluarga 

dapat mencari pendapatan dari sumber lain atau membantu 

pekerjaan kepala keluarga sehingga pendapatanya bertambah.
116

 

Sedangkan menurut Boediono pendapatan seseorang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi 

sebagai berikut: 

a. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber 

pada, hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau 

pemberian.   

b. Harga per unit  dari masing-masing faktor produksi, harga 

ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar 

faktor produksi.  

c. Hasil kegitan anggota keluarga sebagai pekerja 

sampingan.
117

 

Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi 

masyarakat hubungan antara pendapatan dan kosumsi 

merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai  

permasalahan ekonomi.  Kenyataan menunjukan bahwa 

pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, 

dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi 

                                                             
116 Sudarman Toweulu, “Ekonomi Indonesia”, (Jakarta: Raja Grafindo, 

2001), 3 
117 Boediono, “Pengantar Ekonomi”, (Jakarta: Erlangga, 2002),  150 



82 
 

 

juga turun. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung 

kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau 

pendapatannya.
118

 

Model pendapatan permanen yang dikemukakan oleh 

Milton Friedman, bahwa pendapatan masyarakat dapat 

digolongkan menjadi dua yaitu, pendapatan permanen 

(permanent income), dan pendapatan sementara (Transitory 

Income). Pendapatan permanen yang dimaksud adalah tingkat 

pendapatan rata-rata yang diharapkan dalam jangka panjang. 

Pendapatan permanen dapat diperoleh dari upah atau gaji tetap 

yang diterima, atau pendapatan dari semua faktor yang 

menentukan kekayaan.
119

 

Distribusi pendapatan adalah penyaluaran atau 

pembelanjaan masyarakat untuk kebutahan konsumsi.  

Kurangnya distribusi pendapatan dapat menimbulkan daya beli 

rendah, terjadinya tingkat kemiskinan, ketidakadilan, kelaparan 

dan lain-lain yang akhirnya akan menimbulkan anti bagi 

golongan masyarakat yang berpendapatan rendah terhadap yang 

berpendapataan tinggi, sehingga akan menimbulkan 

kecumburuan sosial di dalam masyarakat.  

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 

Pada hakikatnya pendapatan yang diterima oleh 

seseorang maupun badan usaha tentunya dipengaruhi oleh 

banyak faktor, seperti tingkat  pendidikan  dan pengalaman 

seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman 

maka semakin tinggi pula  tingkat pendapatannya, kemudian 

tingkat pendapatan sangat  dipengaruhi oleh modal kerja, jam 

kerja, akses kredit, jumlah tenaga kerja, tanggungan keluarga, 

jenis barang dagangan (produk) dan faktor lainnya.  Pada 
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umumnya masyarakat selalu mencari tingkat pendapatan tinggi 

untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, akan tetapi 

dibatasi oleh beberapa faktor tersebut.
120

 

Menurut Arfida BR, berbagai tingkat upah atau 

pendapatan terkait dalam struktur tertentu yaitu: 

a. Sektoral, Struktur upah sektoralndasarkan diri pada 

kenyataan bahwa kemampuan satu sektor berbeda dengan 

yang lain. Perbedaan karena alsan kemampuan usaha 

perusahaan.  Kemampuan finansial perusahaan ditopang 

oleh nilai produk pasar.  

b. Jenis jabatan, Dalam batas-batas tertentu jenis-jenis jabatan 

sudah mencerminkan jenjang organisatoris atau 

keterampilan. Perbedaan upah karena jenis jabatan 

merupakan perbedaan formal.  

c. Geografis, Perbedaan upah lain mungkin disebabkan karena 

letak geografis dan pekerjaan.  Kota besar cenderung 

memberikan upah yang lebih tinggi dari pada kota kecil atau 

pedesaan.  

d. Keterampilan, Perbedaan upah yang disebabkan 

keterampilan adalah jenis perbedaan yang paling mudah 

dipahami. Biasanya jenjang keterampilan sejalan dengan 

jenjang berat-ringannya pekerjaan.  

e. Seks, Perbedaan diakibatkan jenis kelamin, dimana 

seringkali  upah golongan wanita lebih rendah daripada apa 

yang diterima laki-laki, Ceteris Paribus.  

f. Ras, Meskipun menurut hokum formal perbedaan upah 

karena ras tidak boleh terjadi, namun kenyataanya perbedaan 

itu ada.  Hal ini mungkin karena produk  kebudayaan masa 

lalu, sehingga terjadi Stereo Type tenaga mmenurut rasa tau 

daerah asal.  

                                                             
120 Pitma Pertiwi, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan 

Tenaga Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta”, (Universitas Negeri Yogyakarta, 

2015),  23 



84 
 

 

g. Faktor lain, Daftar penyebab perbedaan ini mungkin dapat 

diperpanjang dengan memasukan faktor-faktor lain, seperti  

masa hubungan kerja, ikatan kerja dan lainnya.  

Sedangkan menurut sukirno faktor-faktor yang 

menimbulkan perbedaan upah antara lain: 

a. Permintaan dan penawaran tenaga kerja 

Permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam sesuatu 

jenis pekerjaan sangat besar peranannya dalam menentukan 

upah di sesuatu  jenis pekerjaan. Di dalam suatu  pekerjaan 

dimana terdapat penawaran tenaga kerja yang cukup besar 

tetapi tidak banyak permintaanya, upah cenderung rendah. 

Sebaliknya di dalam suatu pekerjaan dimana terdapat 

penawaran tenaga kerja yang terbatas tetapi permintaanya 

sangat besar, upah cenderung tinggi.  

b. Perbedaan corak pekerjaan 

Kegiatan ekonomi meliputi berbagai jenis pekerjaan. 

Ada diantara pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan ringan 

dan sangat mudah dikerjakan. Tetapi ada pekerjaan yang 

harus dikerjakan dengan mengeluarkan tenaga fisik yang 

besar, da nada pekerjaan yang harus dilakukan dalam 

lingkungan yang kurang menyenangkan.  

c. Perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan 

Kemampuan, keahlian, keterampilan para pekerja di 

dalam sesuatu jenis pekerjaan adalah berbeda.  Jika hal 

tersebut lebih tinggi maka produktivitas akan lebih tinggi 

upah yang didapat akan lebih tinggi. Tenaga kerja yang lebih 

berpendidikan mempertinggi kemampuan kerja dan 

kemampuan pekerja menaikan produktivitas.  
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d. Pertimbangan bukan uang 

Daya tarik sesuatu pekerjaan bukan hanya tergantung 

kepada besarnya upah yang akan ditawarkan. Ada tidaknya 

perumahan yang disediakan, jauh dekatnya rumah pekerja, 

apakah berada di kota besar atau ditempat yang terpencil, 

dan pertimbangan lainnya.  Faktor-faktor bukan keuangan 

seperti ini mempunyai peran yang cukup penting pada waktu 

seseorang memilih pekerjaan. Seseorang sering kali 

menerima upah  yang rendah apabila  pertimbangan bukan 

keuangan sesuai dengan keinginannya.  

e. Mobilitas pekerja 

Upah dari suatu pekerjaan di berbagai wilayah dan 

bahkan didalam suatu wilayah tidak selalu sama. Salah satu 

faktor yang menimbulkan perbedaan tersebut adlah 

ketidaksempurnaan mobilitas pekerja disebabkan oleh faktor 

geografis dan institusional.
121

 

3. Jenis-Jenis Pendapatan 

Menurut jaya, secara garis besar pendapatan digolongkan 

menjadi tiga golongan, yaitu sebagai berikut: 

a. Gaji dan upah, yaitu imbalan yang diperoleh setelah  orang 

tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain  yang 

diberikan  dalam waktu satu hari, satu minggu atau satu 

bulan.  

b. Pendapatan dari usaha sendiri merupakan nilai total dari 

hasil produksi yang dikurangi dengan biaya-biaya yang 

dibayar dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau 

keluarga sendiri, nilai sewa capital milik sendiri dan semua 

biaya ini biasanya tidak diperhitungkan.  

c. Pendapatan dari usaha lain, yaitu pendapatan yang diperoleh 

tanpa mencurahkan tenaga kerja dan ini merupakan 

pendapatan sampingan, antaralain pendapatan dari hasil 
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menyewakan asset yang dimiliki, bunga dari uang, 

sumbangan dari pihak lain, pendapatan pensiun, dan lain-

lain. 

d. Sedangkan macam-macam pendapatan menurut 

perolehannya dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

1) Pendapatan kotor adalah hasil penjualan barang dagangan 

atau jumlah omzet penjualan yang diperoleh sebelum 

dikurangi pengeluaran dan biaya lain.  

2) Pendapatan bersih adalah penerimaan hasil penjualan 

dikurangi pembelian bahan, biaya transportasi, retribusi, 

dan biaya makan atau pendapatan total dari penerimaan 

(revenue) dikurangi total biaya (cost).   

Menurut ridwan, membedakan pendapatan penduduk 

berdasarkan penggolongannya menjadi 4 golongan yaitu 

sebagai berikut: 

a. Golongan pendapatan sangat tinggi adalah jika pendapatan 

rata-rata lebih dari Rp.3.500.000,00,- per bulan.  

b. Golongan pendapatan tinggi adalah jika pendapatan rat-rata 

antara Rp.2.500.000,00 per bulan.  

c. Golongan pendapatan sedang adalah jika pendapatan rata-

rata di bawah antara Rp.1.500.000 s/d Rp.2.500.000 per 

bulan. 

d. Golongan pendapatan rendah adalah jika pendapatan rata-

rata Rp.1.500.000 per bulan kebawah.
122

 

 

4. Prinsip Pendapatan 

Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan 

sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi 

pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian, islam 

menawarkan suatu penyelesain yang sangat baik atas masalah 

upah dan menyelamatkan kepentingan kedua  belah pihak, kelas 
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pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah 

dari majikan.  Prinsip ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 

279 sebagai berikut:
123

 

                 

            

     

Artinya:”Maka jika kamu tidak mengerjakan 

(meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan 

Rasul-Nya akan memerangimu.  dan jika kamu bertaubat (dari 

pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak 

Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.  Qs. Al-baqarah: 279. 

Dalam islam pendapatan dapat dipahami sebagai 

serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang 

tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang 

atau jasa), namun dibatasi dalam cara perolehan dan 

pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).
124
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D. Minat Beli 

1. Definisi Minat beli 

Menurut Kinnear dan Taylor, minat beli adalah tahap 

kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan 

membeli benar-benar dilaksanakan. Minat beli merupakan 

bagian dari perilaku dalam sikap mengkonsumsi dimasa yang 

akan datang yang bertujuan untuk memaksimumkan prediksi 

terhadap keputusan pembelian yang benar-benar dilakukan oleh 

konsumen.
125

 

Minat beli dapat dipengaruhi dari perilaku atau sifat dari 

seseorang yang berbeda-beda, sehingga dalam pembelian suatu 

produk dipengaruhi oleh perilaku konsumen. Menurut David L.  

Louden dan Albert, perilaku konsumen adalah pengambilan 

keputusan dan kegiatan fisik individu dalam upaya memperoleh 

dan menggunakan barang dan jasa.
126

 Minat beli  merupakan 

rasa ketertarikan konsumen terhadap suatu produk (barang atau 

jasa) yang dipengaruhi oleh sikap  diluar konsumen dan di 

dalam konsumen itu sendiri. Adapun nugroho menjelaskan 

minat beli adalah kecenderungan untuk merasa tertarik atau 

terdorong untuk melakukan kegiatan mendapatkan dan 

memiliki barang dan jasa. Didalam minat beli dapat 

menciptakan suatu motivasi terhadap pikiran konsumen dimana 

harus memenuhi kebutuhannya, maka akan dapat 

mengaktualisasikan apa yang ada di dalam pikirannya. Minat 

beli diperoleh dari suatu proses belajar dan proses pemikiran 

yang membentuk suatu persepsi.  Minat beli ini merupakan 

suatu motivasi yang terus terekam dalam benaknya dan menjadi 

suatu keinginan yang sangat kuat yang pada akhirnya ketika 

seorang konsumen harus memenuhi kebutuhan seseorang 

konsumen harus memenuhi kebutuhanya akan 
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mengaktualisasikan apa yang ada di dalam benaknya itu.  

Sedangkan menurut ketller, minat konsumen adalah seberapa 

besar kemungkinan konsumen dalam membeli suatu merek atau 

seberapa besar kemungkinan konsumen untuk berpindah dari 

suatu merk ke merk lainya.  

Menurut Assael bahwa minat beli merupakan tingkat 

kemungkinan konsumen melakukan pembelian suatu merk atau 

kecenderungan konsumen mengambil tindakan yang berkaitan 

dengan pembelian.
127

 Pada belanja online minat pembelian 

merupakan predictor penting dari perilaku pembelian aktual 

yang mengacu pada hasil penilaian konsumen mengenai 

pencarian informasi, kualitas produk dan evaluasi produk yang 

selanjutnya akan menghasilkan untuk mendorong suatu 

keputusan pembelian pada suatu produk.
128

 Faktor kepercayaan 

dalam toko online  berkaitan erat dengan keyakinan konsumen 

pada perantara dan vendor online. Semakin tinggi kepercayaan 

konsumen, maka semakin tinggi tingkat minat  pembelian 

konsumen. Rendahnya kepercayaan pelanggan dalam 

melakukan pembelian dikarenakan adanya perasaan ragu-ragu 

akan dari kualitas produk yang dibeli. Pelanggan merasa takut 

jika barang yang dibeli tidak sesuai dengan ekspetasi, oleh 

karena itu faktor kepercayaan untuk pembelian online masih 

menjadi masalah serius yang perlu dipertimbangkan  penjual 

online. faktor-faktor ini penting untuk mempengauhi proses 

belanja online.  

Minat merupakan ketertarikan konsumen terhadap suatu 

produk dengan mencari informasi tambahan.
129

 Seseorang 
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konsumen yang mulai timbul minatnya akan mendorong untuk 

mengetahui kualitas toko online, kemudian konsumen akan 

membangun kepercayaan dan hasil informasi yang didapat dan 

mempertimbangkan resiko yang dapat ditimbulkan.  

Kepercayaan menjadi modal utama dalam berbelanja di toko 

online. Kepercayaan konsumen adalah persepsi dari sudut 

pandang konsumen akan keandalan penjual dalam pengalam 

dan terpenuhinya harapan serta kepuasan konsumen.  

Menurut keller, minat konsumen adalah seberapa besar 

kemungkinan konsumen membeli suatu merek atau seberapa 

besar kemungkinan konsumen untuk berpindah dari satu merek 

ke merek lainnya. Sedangkan Mittal menemukan bahwa fungsi 

dari minat konsumen merupakan fungsi dari mutu produk dan 

mutu layanan.
130

 Menurut Ferdinand, minat beli dapat 

diidentifikasi melalui indicator-indikator sebagai berikut:
131

 

a. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk 

membeli produk.  

b. Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk 

mereferensikan produk kepada orang lain.  

c. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan 

perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada 

produk tersebut.  Preferensi ini hanya dapat diganti jika 

terjadi sesuattu dengan dengan produk preferensinya.  

d. Minat eksploratif, minat ini menggambarkan  perilaku 

seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk 

yang diamatinya dan mencari informasi untuk mendukung 

sifat positif dari produk tersebut.  

Suatu produk dikatakan telah dikonsumsi oleh konsumen 

apabila produk tersebut telah diputuskan oleh konsumen untuk 

dibeli. Keputusan untuk membeli dipengaruhi oleh nilai produk 

yang dievaluasi. Bila manfaat yang dirasakn lebih besar 

disbanding pengorbanan untuk mendapatkanya, maka dorongan 
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untuk membelinya semakin tinggi. Sebaliknya bila manfaatnya 

lebih kecil disbanding pengorbanannya maka biasanya pembeli 

akan menolak untuk membeli dan umumnya beralih 

mengevaluasi produk lain yang sejenis.
132

 Perilaku pembelian 

konsumen seringkali diawali dan dipengaruhi oleh banyaknya 

rangsangan  dari luar dirinya, baik berupa rangsangan 

pemasaran maupun rangsangan dari lingkungannya. 

Rangsangan tersebut kemudian diproses dalam diri sesuai 

dengan karakteristik pribadinya, sebelum akhirnya diambil 

keputusan pembelian. Karakteristik pribadi konsumen yang 

dipergunakan untuk memproses rangsangan tersebut sangat 

komplek dan salah satunya adalah motivasi konsumen untuk 

membeli.  

Menurut kotler ada beberapa faktor yang membentuk 

minat beli konsumen yaitu sebagai berikut:
133

 

a. Setiap orang lain, sejauh mana sikap  orang lain mengurangi 

alternative yang disukai seseorang akan bergantung pada dua 

hal yaitu,  inttensitas siifat negative orang lain terhadap 

alternattif yang disukai konsumen dan motivasi konsumen 

untuk menuruti keinginan orang lain.  

b. Faktor situasi yang tidak terantisipasi, faktor ini nantinya 

akan dapat mengubah pendirian konsumen dalam melakukan 

pembelian. Hal tersebut tergantung dari pemikiran 

konsumen sendiri, apakah dia percaya diri dalam 

memutuskan akan membbeli suatu barang atau tidak.  

Menurut Yunitta Fitriyani, minst beli konsumen adalah 

perilaku  yang muncul adanya respon terhadap objek, atau 

merupakan minat yang menunjukan keinginan pelanggan untuk 

                                                             
132 Ethi Dwityanti, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli 

Konsumen Terhadap layanan Internet Banking Mandiri Studi Kasus Pada Karyawan 

Departemen Pekerjaan Umum Jakarta,  tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 

2008, 20 
133 E. Desi Arista, Sri Rahayu Astuti, “Analisis pengaruh iklan, 

Kepercayaan merk, dan Citra merk terhadap minat beli konsume”, (Jurnal Aset, Vol. 

13, No. 1,  Maret 2011), 39 
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melakukan pembelian ulang.
134

 Menurut Super dan Crites 

terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat, yaitu 

sebagai berikut:
135

 

a. Perbedaan pekerjaan, artinya dengan adanya perbedaan 

pekerjaan pada seseorang yang dapat diperkirakan minat 

terhadap tingkat pekerjaan yang ingin dicapinya, aktifitas 

yang dilakukan, penggunaan waktu, dan lain-lain.  

b. Perbedaan sosial ekonomi, yaitu seseoorang yang 

mempunyai sosial ekonomi tinggi akan lebih mudah 

mencapai apa yang diinginkan dan yabg dikehendaki 

daripada yang mempunyai sosial ekonomi rendah.  

c. Perbedaan hobi, artinya bagaimana seseorang tersebut dalam 

menggunakan waktu senggangnya.  

d. Perbedaan jenis kelamin, dimana minat wanita akan berbeda 

dengan minat laki-laki, misalnya dalam pola belanja.  

e. Perbedaan usia, pada uaisa anak-anak, remaja, dewasa, dan 

orangtua akan berbeda minatnya terhadap suatu barang dan 

seseorang.  

Setiap orang memiliki kepentingan sendiri dalam 

memilih suatu barang sehingga akan memiliki minat yang 

berbeda-beda pppada setiap individu, harus sesuai dengna 

keinginannya dan apa yang dibutuhkan. Saat seseorang 

konsumen membutuhkan suatu barang dengan sendirinya akan 

muncul minat dalam membeli barang yang dibutuhkan tersebut. 

Tetapi bukan hanya karena keinginana yang membuat 

seseorang tersebut memutuskan dalam membeli, namun ada 

juga dikarenakan perilaku konsumen yang berbeda-beda, yang 

memiliki  sifat dan karakter yang tidak mudah dipahami oleh 

orang lain, dehingga dalam membeli suatu barang dapat 

dipengaruhi ooleh perilaku-perilaku  konsumen tersebut.  

                                                             
134 Yunita Fitriyani, Persepsi Konsumen Terhadap Aktivitas Promosi 

Khususnya Promosi Penjualan Dalam Kupon  Potongan Harga Dunia Fantasi-ancol, 

Program  strata satu FSIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, 16 
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Keputusan untuk membeli dipengaruhi oleh nilai produk 

yang akan di evaluasi. Jika manfaat yang diterima lebih besar 

dibandingkan dengan pengorbanan untuk mendapatkannya, 

maka dorongan untuk membelinya semakin tinggi dan 

sebaliknya apabila manfaat yang diterima lebih kecil 

dibandingkan pengorbananya, maka pembeli akan menolak 

untuk membeli dan beralih pada produk lain yang sejenis.
136

 

2. Ciri-Ciri Minat Beli 

Kecenderungan seseorang dalam menunjukan minat 

terhadap  suatu produk atau jasa dapat dilihat berdasarkan ciri-

ciri sebagai berikut: 

a. Kemampuan untuk mencari informasi terhadap suatu produk 

atau jasa konsumen yang memiliki minat, memiliki suatu 

kecenderungan untuk mencari informasi lebih detail tentang 

produk atau jasa tersebut, untuk mengetahui secara pasti 

bagaimana spesifikasi produk atau jasa yang digunakan, 

sebelum menggunakan produk atau jasa tersebut.  

b. Kesediaan untuk membayar barang atau jasa.   Konsumen 

yang memiliki minat terhaddap suatu produk atau jasa dapat 

dilihat dari bentuk pengorbanan yang dilakukan terhadap 

suatu barang atau jasa, konsumen yang cenderung memiliki 

minat lebih terhadap suatu barang atau jasa akan bersedia 

untuk membayar barang atau jasa tersebut dengan tujuan 

konsumen yang berminat dapat menggunakan barang atau 

jasa tersebut.  

c. Menceritakan hal positif,  konsumen yang emiliki minat 

besar terhadap suatu produk atau jasa, jikaditanya oleh 

konsumen lain secara otomatis konsumen tersebut akan 

menceritakan hal yang positif terhadap konsumen lain.  

d. Kecenderungan dan merekomendasikan, konsumen yang 

memiliki minat  yang besar terhadap barang, selain akan 

                                                             
136 Rizky Anugerah Pratama, Analisis Pengaruh Citra Merk Daya Tarik 
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menceritakan hal yang positif, konsumen tersebut juga akan 

merekomendasikan kepada orang lain.  

Ada 3 hal mendasar  mengapa konsumen ingin membeli 

produk atau jasa yang ditawarkan:
137

 

a. Faktor minat beli primer (kebutuhan barang pokok) 

kebutuhan utama yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup 

oleh calon pelanggan.  

b. Faktor minat beli sekunder (kebutuhan pelengkap) 

kebutuhan pelengkap dan hanya digunakan sesekali oleh 

calon pelanggan.  

c. Faktor minat beli tersier (kebutuhan spesifik) 

d. Kebutuhan yang dianggap tidak terlalu penting oleh calon 

pelanggan, produk ini mempunyai spesifikasi khusus dengan 

pangsa pasar yang khusus 

 

3. Yang Mempengaruhi Minat Beli 

a. Kepercayaan merk 

Kepercayaan terbangun karena adanya harapan bahwa 

pihak  lain akan bertindak sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan konsumen.  Ketika seseorang telah mempercayai 

pihak lain maka mereka yakin bahwa harapan akan 

terpenuhi dan tak aka nada legi kekecewaan.  Sedangkan 

laud an lee menuatakan bahwa kepercayaan terhadap merk 

adalah kemauan konsumen mempercayai merk dengan 

segala resikonya karena adanya harapan yang dijanjikan oleh 

merek dalam memberikan hasil yang positif bagi 

konsumen.
138
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b. Citra merk  

Citra merk merupakan interprestasi kumulasi berbagai 

informasi yang diterima konsumen. Menurut Kotler yang 

menginterprestasikan adalah konsumen dan yang 

diinterprestasikan masalah informasi.  Informasi citra  dapat 

dilihat dari logo atau symbol yang digunakan oleh 

perusahaan untuk mewakili produknya, dimana symbol dan 

logo ini bukan hanya  sebagai pembeda dari para pesaing 

sejenis namun juga dapat  merefleksikan mutu dan visi misi 

perusahaan tersebut.
139

 

Selain logo, iklan juga memegang peranan pentng 

untuk menciptakan  sebuah citra merk. Penggunaan iklan 

konsumen dapat menjadi identitas dan cerminan dari visi, 

keunggulan, standar kualitas, pelayanan dan komitmen dari 

pelaku usaha atau pemiliknya.  

c. Kualitas produk 

Menurut kotler and amstrong arti dari kualitas produk 

adalah “The ability of a Product to perform is functions, it 

includes the produvt’s overall durability, reability, 

precision, ease of opration and repair, and other valued 

attributes” yang artinya kemampuan sebuah produk dalam 

memperagakan fungsonya, hal itu termasuk  keseluruhan 

durabilitas,  reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoprasian 

dan reparasi produk juga aktribut produk lainnya.
140

 

d. Kualitas layanan 

Menurut Tjiptono kualitas layanan atau jasa 

merupakan sesuatu yang dipersepsikan oleh pelanggan.  

Pelanggan akan menilai kualitas sebuah jasa yang dirasakan 
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140 Basrah Saidani, Samsul Arifin, “Pengaruh kualitas produk dan kualitas 
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berdasarkan apa yang akan mereka deskripsikan dalam 

benak mereka. Pelanggan akan beralih kepedia jasa lainnya 

yang lebihh mampu memahami kebutuhan spesifik 

pelanggan dan memberikan layanan yang lebih baik.  

4. Minat Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Minat beli merupakan perilaku konsumen yang berupa 

dorongan keinginan untuk memiliki sehingga berusaha untuk 

mendapatkannya. Jual beli didefinisikan sebagai perjanjian 

secara sukarela pada kedua belah pihak, yang satu menerima 

barang dan pihak yang lain menerima sesuai dengan perjanjian 

yang telah diseepakati.  

a. Maslahah  

Dalam perilaku konsumen islami syariah islam 

menginginkan manusia mencapai  dan  memelihara 

kesejahteraanya. Pola konsumsi masa kini lebih menekankan 

aspek pemenuhan keinginan material daripada aspek 

kebutuhan yang lain.  Perilaku konsumsi islami berdasarkan 

tutunan Al-Qur‟an dan hadis perlu didasarkan atas 

rasionalitas yang disempurnakan yang mengintegrasikan 

keyakinan pada kebenaran yang melampaui rasionalitas 

manusia yang sangat terbatas ini.  

Akibat dari rasionalitas konsumsi yang lebih 

mendukung individualism dan self interest, maka 

kesimbangan umum tidak dapat  dicapai. Yang terjadi adalah 

munculnya berbagai ketimpangan dalam berbagai persoala 

sosial ekonomi.  Menccakupi kebuttuhan dan bukan 

memenuhi kepuasan ata keinginan adalah tujuan dari  

efektifitas ekonomi islam, dalam usaha pencapaian tujuan itu 

adalah slah satu kewajibban dalam beragama (maslahah).  

b. Kebutuhan dan keinginan, imam Al-Ghazali  telah 

membedakan dengan jelas antara keinginan (syahwat) dan 

kebutuhan (hajat).  Kebuthan adalah keinginan manusia 
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untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan 

fungsinya. Lebih jauh imam Al-Ghazali menelankan 

pentingnya niat dalam  melakukan konsumsi sehingga tidak 

kosong dari makna dan steril.  Konsumsi dilakukan dalam 

rangka beribadah kepada Allah. Pandangan ini tentu sangat 

berbeda dari dimensi yang melekat pada konsep konsumsi 

konvensional.  Pandangan konvensial yang materialitis 

melihat bahwa konsumsi merupakan fungsi dari keinginan, 

nafsu, harga barang, pendapatan dan lain-lain tanpa 

memperdulikan pada dimensi spiritual karena hal itu 

dianggapnya berada di luar wilayah otoritas ilmu 

ekonomi.
141

 

Sebelum melakukan pembelian, seorang penjual harus 

bisa membangkitkan minat beli konsumen. Salah satu 

caranya ialah dengan memperindah tampilan produk dan 

membuat promosi semenarik mungkin agar calon konsumen 

bisa melihat dan mau mencari informasi mengenia produk 

yang ditawarkan oleh penjual. Dan memang dalam 

melakukan suatu usha untu menarik minat beli konsumen 

tidak gampang, karena mereka memiliki keputusan 

pembelian. Jadi sebagai penjual harus kreatif agar 

mendapatkan pembeli dan menjadikannya pelanggan. Jika 

usha yang dilakukan sudah maksimal, pasti aka nada hasil 

yang memuaskan.  Firman Allah dalam Al-Qur‟an tentang 

batasan usaha
142

 Qs. An-Najm/53: 39-40 
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Artinya: “(39) dan bahwasanya seorang manusia tiada 

memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, (40) dan 

bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya)”.  

Kehendak seseorang untuk membeli atau memiliki 

suatu barang atau jasa bisa muncul segala sesuatu yang harus 

dipenuhi agar suatu barang berfungsi secra sempurna.  

Keinginan adalah terkait dengan hasrat atau harapan 

seseorang yang jika dipenuhhi belum tentu akan 

meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia ataupun suatu 

barang.  

Ajaran islam tidak melarang manusia untuk memenuhi 

kebutuhan ataupun keinginanya, selama dengan 

pemenuhhan tersebut, maka martabat manusia bisa 

meningkat.  Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk 

kepentingan manusia, namun manusia diperintahkan untuk 

mengonsumsi barang atau jasa yang halal dan baik saja 

secara wajar, tidak berlebihan. Pemenuhan kebutuhan 

ataupun keinginan tetap dibolehkan selama hal itu mampu 

menambah maslahah atau tidak mendatangkan mudharat.
143

 

E. Belanja Online 

1. Pengertian Belanja Online 

Belanja online  atau E-Commerce adalah sebuah proses  

transaksi yang dilakukan melalui media atau perantara yaitu 

berupa situs-situs jual beli Online ataupu jejaring sosial yang 

menyediakan barang atau jasa yang diperjual belikan.  Kini 

Belanja Online telah menjadi sebuah kebiasaan bagi sebagian 

orang, dikarenakan kemudahan yang diberikan, orang-orang 

banyak beranggapan bahwa Belanja Online adalah salah satu 

sarana untuk mencari barang-barang yang diperlukan seperti 

kebutuhan sehari-hari, hobi, dan sebagainya.   Belanja Online 
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juga dapat diartikan sebagai keinginan konsumen untuk 

membelanjakan uangnya untuk mendapatkan sesuatu yang 

diinginkan di toko onlne. Proses tersebut dapat dilakukan 

dengan cara memesan barang yang diinginkan  melalui Vendor  

atau produsen serta reseler  dengan menggunakan internet.  

Selanjutnya melakukan pembayaran dengan cara mentransfer 

via Bank, e-bank, ataupun COD (casjh on Delivery).  

Dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya perilaku 

Belanja Online di Indonesia dangat beragam. Perilaku setiap 

konsumen dalam memutuskan membeli suatu produk menjadi 

kajian khusus setiap perusahaan sebelum melepaskan 

produknya ke pasar. Perkembang di era digital semakin tak 

terhindarkan yang diikuti setiap perusahaan menyesuaikan 

strategi pemasarannya dengan memasuki sistem online untuk 

menjual produknya.  

Menurut Aldrich belanja online ditemukan oleh 

pengusaha inggris Michael Aldrich pada tahun 1979.  

Selanjutnya palmer, tim benners lee adalah orang yang 

menciptakan server dan browser World Wide Web  pertama di 

tahun 1990, kemudian dibuka untuk tujuan komersial pada 

tahun 1991.
144

 

Belanja online merupakan bagaian dari E-commerce yang 

merujuk pada kativitas bisnis dengan memanfaatkan teknologi 

komunikasi seperti internet sebagai mediumnya. E-commerce 

dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi sebagai 

segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang 

atau jasa (trade of goods and sarvics) dengan menggunakan 

media elektronik.  Didalam E-commerce  itu sendiri terdapat 

perdagangan via internet seperti dalam Business to consumer 

(B2C) dan bussines to bussines (B2B) dan perdagangan dengan 

pertukaran data terstruktur secara elektronik.  
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Pandangan tentang E-commerce  atau yang sering dikenal 

dengan Online Shopping atau belanja online adalah penggunaan 

computer dan internet dengan web browser untuk membeli dan 

menjual produk.  Belanja online telah menjadi bagian dari 

manusia modern.  Web adalah rekan utama bergantung pada 

sumber menciptakan saluran baru bari para pelanggan. Belanja 

online bergantung pada sumber daya internet dan banyak 

teknologi informasinya yang mendukung setiap langkah dari 

proses jual beli.  

Menurut bajaj & nag, E-commerce  membantu 

melakukan perdagangan tradisional melalui cara-cara baru 

mentransfer dan memproses informasi, karena informasi 

merupak inti dari semua keinginan komersial.  E-commerce  

mengacu pada pertukaran informasi bisnis menggunakan 

pertukaran data elektronik, dan teknologi berbasis jaringan 

lainya. Informasi secara elektronik ditansfer dari computer ke 

computer dengan cara otomatis.  

Kalakota & Whinston meninjau pengertian E-commerce 

dari empat perspektif, yaitu:
145

 

a. Perspektif komunikasi, E-commerce ialah sebuah proses 

pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran 

melalui jaringan computer atau peralatan elektronik lainya.  

b. Perspektif proses bisnis, E-commerce merupakan sebuah 

aplikasi dari teknologi yang menuju otomastisasi dari 

transaksi bisnis dan aliran kerja.  

c. Perspektif layanan, E-commerce ialah suatu alat yang 

memenuhi keinginan perusahaan, manajemen, dan 

konsumen untuk mmeningkatkan kecepatan layanan 

pengiriman.  
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d. Perspektid online, E-commerce  menyediakan kemampuan 

untuk membeli dan menjual produk  ataupun informasi 

melalui internet dan sarana belanja online lainnya.  

Ada banyak alasan mengapa orang  berbelanja online, 

sebagai contoh, konnsumen bisa membeli  barang akapan saja 

tanpa pergi ketoko, mereka dapat produk yang sama dengan 

harga yang lebih rendah dengan membandingkan berbagai situs 

web pada saat bersamaan, mereka kadang ingin menghindari 

tekanan saat berinterkasi tatap muka  dengan tenaga penjualan.  

Mereka dapat menghinndari kemacetan lalu linta.  Faktor-faktor 

ini dapat diringkas menjadi empat kategori yaitu, kenyamanan,  

informasi.  Produk dan layanan yang tersedia, efesiensi biaya  

dan waktu.   

Sarana umum, merujuk yang dilakukan prihatna, 

setidaknya terdapat tiga model alur  atau tahapann belanaja 

online yaitu sebagai berikut: 

a. State Diagram yaitu pada model state diagram terdapat tiga 

proses tahapan pembelanjaan online. Pertama ialah tahap 

stimulus untuk mengunjungi toko  online, kemudaian tahap 

proses belanja online hingga meninggalkan toko online 

tersebut dan tahap  terakhir ialah tahapan seperti layanan 

pelanggan selepas  pembelian.  

b. CBMG Diagram yaitu pada model CBMG alias costumer 

behavior model  graph diagram, pengumpulan informasi 

penbeli online merupakan salah satu faktor uama.  

c. CSID yaitu pada model ini penekanan interaksi antara 

pelanggan dan toko online merupakan suatu yang utama.  

Perkembangan e-commerce yang cukup baik di Indonesia 

tersebut, tak lain disebabkan oleh pelaku e-commerce itu sendiri 

terutama tentu saja pembeli produkproduk yang dipampang 

dalam skema e-commerce. Hasil penelitian kolaborasi antara 

Google dan GfK mengungkapkan, di Indonesia, terdapat 4 tipe 

profil pengguna atau pembeli online yaitu;  
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a. Innovator  

Adalah mereka yang memiliki pendapatan tinggi, 

online dengan lebih dari satu perangkat, memperhatikan 

garansi suatu produk yang hendak dibeli, dan lebih 

menyukai melakukan pembayaran menggunakan internet 

banking, serta lebih suka jika toko online yang mereka 

kunjungi memiliki beragam metode pembayaran, termasuk 

juga beragam dalam bermacam kartu kredit yang 

ditawarkan. Selain itu, tipe profil Inovator merupakan 

mereka yang jauh lebih memilih menggunakan aplikasi 

ponsel pintar untuk berbelanja dibandingkan jalur lainnya 

semisal situs web, baik versi desktop maupun mobile.  

b. Early Adopter: Tipe pengguna atau tukang belanja online di 

Indonesia ialah Early Adopter. Tipe ini, cenderung memiliki 

pendapatan rendah, melakukan online dengan lebih dari satu 

perangkat, menggunakan mesin pencari (semisal Google) 

untuk mencari informasi perihal produk yang hendak dibeli, 

dan lebih banyak menggunakan laptop untuk mengakses 

toko online yang dituju. Selain itu, tipe Early Adopter 

merupakan mereka yang menyenangi bertransaksi 

menggunakan internet banking maupun transfer ATM. 

Selanjutnya, dari penelitian yang digagas Google dan GfK 

tersebut, diketahui bahwa tipe ini merupakan mereka orang-

orang yang suka memburu diskon pada toko-toko online 

yang bertebaran di dunia maya. 

 

c. Gaptek (Gap-Tech): Merupakan tipe yang disebut dengan 

istilah Gaptek alias Gap-Tech, yakni tipe dengan orang-

orang yang memiliki jarak terhadap teknologi. Pada tipe ini, 

mereka yang masuk ke dalamnya cenderung memiliki 

pendapatan tinggi, online hanya dengan satu perangkat, lebih 

memilih mengakses situsweb versi mobile (M-Site) daripada 

aplikasi atau versi desktop, dan lebih memilih membayar 

menggunakan metode transfer ATM. Senada dengan tipe 

Early Adopter, tipe Gaptek juga merupakan tipe pemburu 
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diskon pada toko online yang bertebaran. Yang menarik, 

orang-orang yang masuk tipe Gaptek, lebih menyukai 

memperoleh informasi langsung dari suatu brand atau merek 

produk yang hendak mereka beli, bukan pada informasi 

asing terhadap suatu produk yang hendak mereka beli.  

 

d. Late Bloomers : Tipe Late Bloomers memiliki ciri-ciri 

seperti cenderung memiliki pendapatan rendah, online 

hanya dengan satu perangkat, memanfaatkan segala kanal 

toko online baik desktop, m-site, maupun aplikasi, dan 

pada tipe ini, orang-orangnya tidak terlalu mementingkan 

toko online.  Asalkan barang yang hendak dibeli tersedia, 

orang-orang yang masuk tipe ini akan langsung 

membelinya. Diketahui pula, orang-orang yang masuk 

tipe Late Bloomers ialah orang-orang yang lebih memilih 

metode COD (cash on delivery) alias bayar langsung 

terhadap produk yang mereka beli 

Secara umum, tiga tipe yakni Early Adopter, Gaptek, dan 

Late Bloomers, cenderung memegang konsep tangibility 

concerns. Artinya, mereka sangat mungkin tidak jadi membeli 

produk dari toko online jika suatu produk atau barang yang 

hendak dibeli tidak dapat disentuh atau dirasakan oleh orang-

orang yang masuk ke dalam tipe ini. Selain itu, informasi 

offline atau dari mulut ke mulut suatu produk dan toko online 

merupakan salah satu faktor penting bagi pengguna atau 

pembeli produk toko online mengambil keputusan.  Semakin 

direkomendasikan, semakin tinggi kemungkinan suatu produk 

dibeli atau suatu toko online dikunjungi.  
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F. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian 

biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.
146

 Oleh karena 

itu, penulis akan mengajukan hipotesis berdasarkan rumusan 

masalah dan tujuan penelitian sebagai berikut: 

Ha = Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

pendapatan dan minat beli terhadap perilaku Belanja Online 

masyarakat Kota Bandar Lampung pada masa pandemic 

Covid-19 

H0 = Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

pendapatan dan minat beli terhadap perilaku Belanja Online 

masayarakat Kota Bandar Lampung dimasa pandemic 

Covid-19 

1. Pengaruh Pendapatan  Terhadap Perilaku Konsumen 

dalam Berbalnja Online.  

 

Menurut Samoelson dalam muntaqin mengatakan bahwa 

pendapatan merupakan suatu penerima bagi seseorang atau 

kelompok dari hasil sumbangan, baik tenaga dan pikiran yang 

dicurahkan sehingga akan memperoleh balas jasa.
147

 Pada teori 

konsumsi Kynes  menjelaskan bahwa adanya hubungan antara 

pendapatan yang diterima saat ini(pendapatan disposable) 

dengan konsumsi yang dilakukan saat ini juga.  Dengan kata 

lain pendapatan  yang dimiliki dalam suatu waktu tertentu akan 

mempengaruhi konsumsi yang dilakukan oleh manusia dalam 

waktu itu juga. Apabila pendapatan meningkat maka konsumsi 

yang dilakukan juga akan meningkat, dan begitu juga 

sebaliknya dan berdasarkan penelitian terdahulu yaitu menurut 

Rosiady Huasaeni Sayuri dan Siti Aisyah Hidayati, bahwa 

                                                             
146 Sugiyono,“Metode Penelitian  Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: 

Alfabeta, 2019),  93 
147 Nurlaila Hanum,  Analisis Pengaruh Pendapatan Terhadap Perilaku 

Konsumsi Mahasiswa Universitas Samudra Di Kota Langsa… 
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Covid-19 yang melanda indonesia mempengaruhi ekonomi 

masyarakat secara signifikan, mulai dari pendapatan yang 

diterima, pola pengeluaran untuk kehidupan sehari-hari, 

lapangtan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari serta adanya 

kebiasaan baru yaitu berbelanja online.  Berdasarkan teori dan 

penelitian tersebut maka dugaan sementara (Hipotesis) sebagai 

berikut: 

Ha1 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan pada 

pendapatan  terhadap perilaku Belanja Online 

masayarakat Kota Bandar Lampung dimasa pandemic 

Covid-19.  

Ho1 : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan pada 

pendapatan terhadap perilaku Belanja Online masyarajat 

Kota Bandar Lampung dimasa pandemic Covid-19.  

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang 

digunakan maka pendapatan memiliki pengaruh dalam perilaku 

belanja online, terutama dimasa pandemic Covid-19.  

2. Pengaruh Minat Beli Terhadap Perilaku Konsumen Dalam 

Berbelanja Online 

Menurut Kinnear dan Taylor, minat beli adalah tahap 

kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan 

membeli benar-benar dilaksanakan. Minat beli merupakan 

bagian dari perilaku dalam sikap mengkonsumsi dimasa yang 

akan datang yang bertujuan untuk memaksimumkan prediksi 

terhadap keputusan pembelian yang benar-benar dilakukan oleh 

konsumen.
148

 Dan berdasarkan penelitian terdahulu yaitu Asido 

HermantoLumban Goal dkk bahwa minat beli memiliki secara 

signifikan dalam berperilaku memutuskan pembelian pada 

penggunaan belanja online. Berdasarkan teori dan penelitian 

                                                             
148 Indryatri Rima Prasetyani, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Perilaku Konsumen Netizen Terhadap Minat Beli Produk Smarthphone Samsung 

Galaxy Series… 
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tersebut maka  dugaan sementara (hipotesis) yaitu sebagai 

berikut: 

Ha2 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan pada minat 

beli terhadap perilaku Belanja Online masyarakat Kota 

Bandar Lampung dimasa pandemic Covid-19.  

Ho2 : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan pada 

minat beli terhadap perilaku Belanja Online masyarakat 

Kota Bandar Lampung dimasa pandemic Covid-19.  

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang 

digunakan maka minat beli  memiliki pengaruh dalam perilaku 

belanja online, terutama dimasa pandemic Covid-19.  
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