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ABSTRAK 

 

Perilaku konsumen muslim merupakan suatu aktivitas manusia yang berkaitan 

dengan aktivitas membeli dan menggunakan produk barang dan jasa, dengan 

memperhatikan kaidah ajaran Islam, dan berguna bagi kemaslahatan umat. Konsumsi 

dalam ekonomi Islam adalah memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga 

mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah SWT untuk 

mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah). Dari data awal 

yang peneliti peroleh, konsumsi belanja online di Kabupaten Tanggamus dapat dkatakan 

berkembang dan terus meningkat pada saat pandemi covid-19 , khususnya pada ibu-ibu 

pegawai honorer. Pada dasarnya, ibu-ibu pegawai honorer di kantor pemerintah daerah 

Kabupaten Tanggamus yang semuanya beragama Islam dan tentu sangat taat dan 

mematuhi akan ajaran Islam, termasuk dalam hal berkonsumsi. 

Tujuan penelitian in yang pertama untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumsi 

belanja oline pada ibu-ibu pegawai honorer di kantor pemerintah daerah kabupaten 

tanggamus di era pandemi covid-19. Dan yang kedua untuk megetahui bagaimana perilaku 

konsumsi belanja oline ibu-ibu pegawai honorer di kantor pemerintah daerah kabupaten 

tanggamus dalam perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan peneliti 

adalah adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara dan 

observasi.   

Hasil penelitian meyipulkan bahwa covid-19 ini memiliki dampak secara tidak 

langsung terhadap prilaku konsumsi ibu-ibu pegawai honorer di kantor pemerintah daerah 

Kabupaten Tanggamus, dengan didukung era digital  memilih menggunakan belanja online 

untuk  memenuhi kebutuhan hidup pribadiny. Adapun aplikasi atau platform  yang 

digunakan adalah mayoritas memilih  shopee, lazada dan buka lapak, karena dianggap 

lebih banyak menawarkan kemudahan dan lain sebagainya  seperti nyaman, informasi yang 

lengkap, harga murah, banyak diskon, bisa COD dan kepercayaan konsumen yang baik. 

Aktivitas belanja yang dilakukan oleh ib-ibu pegawai honorer  tersebut mayoritas rata-rata 

mencapai 1-7 kali bertransaksi, dan rata-rata menghabiskan budget 1 sampai 4 juta per 

bulan. Oleh karena itu, aktivitas konsumsi tersebut temasuk prilaku yang konsumtif karena 

tujuan konsumsi tersebut semata-mata untuk mengikuti trend, menaikan status sosial, 

membangun kepercayaan diri, dan kepuasan.  

Sedangkan dalam pandangan Islam,  secara garis besar perilaku konsumsi yang 

dilakukan oleh ibu-ibu pegawai honorer di kantor pemerintah daerah Kabupaten 

Tanggamus tidak sesuai dengan syariat konsumsi Islam seperti dalam ber’etika, motivasi, 

tujuan berkonsumsi. Dalam hasil penelitian ini ibu-ibu pegawai honorer di kantor 

pemerintah daerah kabupaten tanggamus terkesan prilaku kosnumsi yang mubazir dan 

tidak megandung unsur kesederhanaan, karena membelanjakan uang nya tanpa berfikir 

panjang dan hanya mementingkan keinginan bukan kebutuhan. Adapun kebutuhan yang 

diamksud dalam penelitian ini yaitu kebutuhan tahsiniyah (pelengkap) kebutuhan ini 

merupakan kebutuhan yang menyangkut kemegahan dan kemewahan atau terkesan 

berlebihan. Selain itu terdapat temuan nahwa prilaku belanja online oleh ibu-ibu pegawai 

honorer di kantor pemerintah daerah kabupaten tanggamus ini membentuk prilaku 

konsumtif, tentu prilaku yang seperti ini tidak diperbolehkan dalam syariat Islam.  

 

Kata Kunci:Covid 19, Prilaku Konsumsi, Ekonomi Islam 
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MOTTO 

 

                               

    

 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 mengikuti langkah-langkah setan.  (Q.S. Al- 

Baqarah: 168). 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 

0543b/U/1987.  

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif …….. tidak dilambangkan ا

 Bā B Be ب

 Tā’ T Te ت

 ṡā ṡ es  (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Hā’ ḥ Ha (dengan titik di bawah) ح

 Khā Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ر

 Rā’ R ER س

 Zai Z Zet ص

 Sīn S Es ط

 Syīn Sy Es dan ye ش

 ṣād ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍād ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭā’ ṭ te (dengan titik di bawah) ط
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 Zā’ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ayn …’… Koma terbalik di atas ع

 gain G Ge غ

 Fā’ F Ef ف

 Qā’f Q Qi ق

 Kā’f K Ka ك

 Lām’ L EI ل

 Mīm M Em و

 Nūn N En ن

 Waw W We و

 Hā’ H Ha ه

 Hamza …`… Apo strof ء

 Yā’ Y Ye ي

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

1. Vokal tunggal  

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  َ  Fathah A A 

◌  َ  Kasrah I I 

◌  َ  Ḍāmmah U U 
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2. Vokal Rangkap 

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:  

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 

َ   ي ◌ 

 

Fatḥah dan ya Ai a dan i 

َ   و ◌ Fatḥah dan 

waw 

Au a dan au 

Contoh: 

 kataba :كث

 fa’ala: فعم

  żukira : ركش

 Yażhabu : يزهة

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, translitersinya 

berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

 
Fatḥah dan alf atau 

ya 

Ā a dan garis di atas 

 
Kasrah dan ya Ī i dan garis di 

 
Ḍāmmah dan waw Ū U dan garis di Atas 

 

D. Ta Marbūtah  

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:  

1.  ta marbūtah hidup Ta marbūtah yang hidup atau mendapat ḥarkat Fatḥah, kasrah dan 

Ḍāmmah, transliterasinya adalah /t/.  

2. ta marbūtah mati Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah /h/  
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3. Kalau pada kata yang terakhir dengan Ta marbūtah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta marbūtah 

itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

- Rauḍah al-aṭfāl – rauḍatul aṭfāl :سوضة اانطفال 

- Al-Madīnah al-munawwarah :انمذينة انمنوسة 

-Ṭalḥah: طهحة  

E. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau Tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, 

tanda Syaddah atau Tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan 

dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.  

Contoh:  

 rabbanā : ستَّنا

ل نض  َ  : nazzala 

َ   س     al-birr :انة 

  al-hajj : انحج  

  nu’ima - :ن

 

F. Kata sandang  

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ا ل 

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti 

oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.  

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah Kata sandang yang diikuti oleh huruf 

syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan 

huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah 

ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan 

bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan diikuti dengan kata sempang.  

Contoh:  

  ar-rajulu = انشجم

 as-sayyidatu = انسيذة

 asy-syamsu = انشمظ 
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G. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu 

hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu 

terletak pada awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif .  

  Contoh:  

- Ta’khuzūna : جأخزون  

- An-nau’ : اننوء 

 - Syai’un : شيء  

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim (kata benda) maupun ḥarf, 

ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah 

lazim dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka dalam translitersi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain 

yang mengikutinya:  

Contoh: 

- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna : فاوفواانكيم وانميضان 

 - Ibrāhim al-khalīl : إتشاهيى إتشاهيى انخيم  

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi 

ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku 

dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri 

dan permulaan kalimat. Bila nama diri kitu didahului oleh kata sandang, maka yang 

ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya.  

Contoh:  

- Wa mā Muhammadun illā rasūl 

 -Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallazī bi bakkata mubārakan  

- Syahru Ramadan al-lazī unzila fīhi al-Qur’anu 

 Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain 

sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan. 
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J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Kerena itu, peresmian 

pedoman translitersi ini perlu disertai denggan ilmu tajwid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Wabah Corona Virus Disease atau covid-19. sudah tersebar ke berbagai macam 

penjuru dunia dan pada 12 Maret 2020 World Health Organization (WHO) telah 

menetapkan wabah covid-19 sebagai pandemi global.
1
 Di Indonesia, kasus positif covid-19 

pertama kali diumumkan oleh Presiden Indonesia, Ir.H. Joko Widodo pada Senin, 2 Maret 

2020. Virus ini dinyatakan sebagai pandemi, karena menyebabkan kematian serta 

penularan dari orang ke orang terus berlanjut dan tidak dapat terkendali.
2
 

Covid-19 kini.menjadi pandemi Nasional bahkan pandemi global, hal ini terlihat 

dengan tersebarnya covid-19 tersebut sangat cepat hingga menjadi pembicaraan pokok 

disetiap wilayah. Tidak hanya.dari sudut pandang kesehatan tetapi juga berdasarkan sudut 

pandang ekonomi.
3
 Berdasarkan laporan Menteri Kesehatan pada tanggal 16 Desember 

2021 tercatat adanya virus covid-19 baru yang masuk ke Indonesia dengan varian omicron 

sehingga hal tersebut menambah total kasus penyebaran covid-19 di Indonesia  secara 

kumulatif per tanggal 21 Desember 2021 adalah sebanyak 4.112.040 kasus dengan 

penambahan kasus sebanyak 216 kasus baru.
4
  

Berbagai macam.strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam usaha 

menekan penyebaran virus covid-19 di Indonesia sendiri, seperti melakukan kebijakan 

tentang melaksanakan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak, memakai masker dan 

bahkan pembatasan kegiatan sosial dimasyarakat. Pembatasan kegiatan sosial di 

masyarakat tersebut.menjadikan masyarakat terbatas dalam melakukan kegiatan dilur 

rumah, karena seluruh aktivitas kegiatan bahkan pekerjaan dilakukan di rumah atau dikenal 

dengan istilah (Work From Home),degan manfaatkan kecanggihan teknologi informasi 

intenet.
5
 

                                                             
1
Gita Laras Widyaningrum, “Who Tetapkan Covid-19 Sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya?” 

(National Geographic Indonesia: Kesehatan, Maret 2020)  
2
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020.  Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang 

Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. 

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. 
3
Beni Dwi Komara, Jalan Terjal Umkm Dan Pedagang Kecil Bertahan Di Tengah Pandemi Covid 19 

Dan Ancaman Krisis Ekonomi Global, Jurnal Manajemen Bisnis Issn : 1829- 8486 (Print) | Issn : 2528-1216 

(Online) Volume 17, No. 3, Juli 2020 
4
 Totalan Sebaran Virus Corona Di Indonesia, Covid19.Go.Id, Diakses Pada 21 Juni 2022 Pukul 17:40 

5
Yuliana, Corona Virus Diseases (Covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur. Jurnal Wellnes And Healty 

Magazine, 2(1), 2020, h.187 
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Perkembangan  teknologi yang semakin canggih membuat manusia semakin mudah 

untuk berkomunikasi. Marshall Mc Luhan mengatakan, “kita seakan berada di suatu 

komunitas yang berbeda di dunia dan terhubung satu sama lainnya sehingga membentuk 

perkampungan globa”.  Perkembangan informasi dan telekomunikasi di dunia, khususnya 

di Indonesia semakin berkembang, terbukti dengan tingkat antusiasme masyarakat 

Indonesia dalam memanfaatkan fasilitas informasi dan transportasi modern seperti internet. 

Dari data statistic yang ada, penggunaan fasilitas internet sudah merambah ke pelosok-

pelosok indonesia, begitu pula pengguna handphone Indonesia adalah terbanyak di 

kawasan asia tenggara dengan tingkat presentase anya mencapai 90% dari jumlah 

keseluruhan penduduk indonesia. 
6
  

Menurut Stephen Harnad (1991), internet merupakan revolusi keempat dalam 

perubahan radikal konstruksi pengetahuan umat manusia. Internet   telah membentuk ruang 

dan waktu baru, yang bersifat nirjarak, nirwaktu, memiliki kemampuan penyiaran ke 

seluruh dunia, memiliki mekanisme desiminasi informasi, dan sebagai media untuk 

berkolaborasi dan berinteraksi antara individu dengan komputernya tanpa dibatasi oleh 

kondisi geografis. Dengan perkembangan teknologi berbasis digital dan ditmabah dengan 

kondisi indonesia yang mengalami pandemi covid 19,  berpengaruh pada tingkat konsumsi 

masyarakat atau konsumen, yang saat ini dalam kegiatan konsumsi nya beralih pada  

transaksi melalui media online atau dikenal dengan istilah e-commerce. 

Di Indonesia, E-commerce menjadi trend dan berkembang   pesat, misalnya dalam 

hal penjualan produk-produk barang ataupun jasa yang ditawarkan  tidak harus memiliki 

tempat atau wujud nyata, dimana antar pelaku bisa berkunjung dan memilih barang-barang 

yang diinginkan di sana. Kini hanya tinggal membuka halaman website, kemudian kita 

dapat langsung melihat-lihat dan memilih barang apa saja yang ingin kita beli dan dalam 

waktu yang singkat barang tersebut sudah dapat kita terima.  

Melalui kemudahan serta kenyamanan tersebut, maka konsumen dapat menentukan 

jual beli di e-commerce guna mencukupi bermacam barang kebutuhan, semisal baju, 

sepatu, gadget, buku, personal care, tas,  alat elektronik, serta lainnya. Alasan kemudahan 

pembayaran jadi aspek daya tarik situs jual-beli.
7
 Pada konteks ekonomi digital, 

                                                             
6
Khairunnisa, Dampak Aplikasi Online Terhadap Perilaku Konsumtif Remaja Dalam Berbelanja Online 

Di Kalangan Siswa-Siswi Sma Negeri 2 Tenggarong. Ejournal Ilmu Komunikasi, 2014,Vol 2 No.4    
7
Yuswohady, Consumer 3000 Revolusikonsumen Kelas Menengah Indonesia (Jakarta: Gramedia. 2012), 

H. 292-294   
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bertambahnya jumlah pemakai internet membuat e-commerce di Indonesia bertumbuh 

cepat.
8
 Berikut ini ransaksi e-commerce Indonesia, dari hasil survei databoks.katadata. 

Gambar 1.1 

Transaksi E-Commerce Indonesia (2018-2022) 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa transaksi e-commerce Indonesia 

sampai Rp 25,1 triliun di 2018. Dalam tahun 2019 42.5 triliun, di tahun 2020 Rp 69,8 

triliun di tahun 108,4 triliun tahun 2021 dan kurs rupiah Rp 13.200 per dolar Amerika. 

Serta di 2022, nilai perdagangan digital Indonesia dapat terus meningkat menjadi Rp 144,1 

triliun.  

Ketertarikan masyarakat.terhadap penggunaan aplikasi online saat ini juga 

dimanfaatkan untuk melakukan belanja secara online melalui toko online (Online Shop). 

Penggunaan media online shop sebagai aplikasi dalam melakukan belanja  tidak hanya 

didasarkan rasa ketertarikan saja. Namun, untuk memenuhi baik kebutuhan, keinginan 

maupun gaya hidup. Penggunaan aplikasi online shop, pada dasarnya banyak dilakukan 

masyarakat terutama karena adanya efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan. 

Hal ini, dibuktikan dengan kemunculan e-commerce dan Marketplace di Indonesia yang 

turut menciptakan fenomena baru dalam proses jual beli barang.  

Riset yang dilakukan oleh Google serta firma riset pasar gfk (gesellschaft fur 

konsumforschung) mendapatkan, jika pergantian trend pembayaran jual beli dengan online. 

Riset itu dilaksanakan awal tahun ini kepada 810 individu di enam kota serta satu kawasan. 

                                                             
8
Carina Megarani, Et. Al., Kumpulan Ulasan Politik, Ekonomi, Dan Gaya Hidup Era Digital (Jakarta: 

Kemkominfo, 2018), Hlm. 79-81 
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Yaitu Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Makassar, Lampung, serta Bodetabek (Bogor, 

Depok, Tangerang, serta Bekasi).
9
 

Gambar 2.1 

Minat Belanja Online Indonesia 2022 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas bisa diketahui jika Lampung dari sisi persentase populasi 

menduduki peringkat 68 persen diantaranya kegiatan jual beli daring. Pelanggan rata-rata 

menghabiskan waktu 3,8 jam guna jual beli online dalam sehari. Kota Lampung jadi urutan 

kedua sesudah Surabaya. Konsultan analisa data serta digital, ilmu one data, merilis studi 

mengenai posisi serta perkembangan e-commerce serta marketplace barang konsumsi di 

Indonesia semasa 2021 hingga 2022, pada studi itu menyatakan jika terdaftar 10 e-

commerce serta marketplace yakni seperti berikut: 
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Tabel 1.1 

Top Performing Online Consumer Goods Retailers in Indonesia 

No Platform Ecomers Pengunjung 

1 Lazada.co.id 21.235 

2 Blibl.com 14.556 

3 Tokopedia.com 14.401 

4 Bukalapak.com 10.407 

5 Zalora.co.id 9.052 

6 Shopee.co.id 11.301 

7 Belanja.com 5.823 

8 Qoo10.co.id 7.689 

9 Mataharimall.com 12.520 

 

10 Elevenia.co.id 12.872 

 

 

Tabel diatas, menyatakan 10 toko online paling baik di Indonesia yang tersusun oleh 

e-commerce serta marketplace yakni Lazada, Blibli, Tokopedia, Elevania, MatahariMall, 

Shopee, Bukalapak, Zalora, Qoo10, dan Blanja. Ilmu one data menjabarkan marketplace 

menjadi fasilitator belanja online yang tak mempunyai inventarisasi barang sendiri. 

Bermacam temuan kunci dari studi tersebut memperlihatkan Lazada memimpin semua e-

commerce dengan 21,2 juta pengunjung unik, sedangkan Tokopedia memimpin 

marketplace dengan angka 14,4 juta. Semasa triwulan satu serta dua, 5 e-commerce dan 

pengunjung unik paling banyak mengalami rerata perkembangan 97%. Matahari Mall 

mempunyai perkembangan paling tinggi yakni sejumlah 201%.
10

 

Melihat fenomena diatas, maka dengan adanya wabah pandemi ini masyarakat diuji 

dalam kedisiplinan mengubah gaya hidup, pola konsumsi dan pengaturan ekonomi dengan 

baik. Pada dasarnya, setiap individu wajib memiliki perencanaan yang matang dalam 

membelanjakan uang nya untuk kebutuhan konsumsinya, karena keadaan ekonomi saat ini 

yang kurang stabil, yang mana dirasakan oleh semua masyarakat baik individu maupun 

                                                             
10

Http://Tekno.Liputan6.Com/Read/3068210/Ini-10-Toko-Online-Terbaik-Di Indonesia Diakses Pada 

Tanggal 18 Maret 2022 Pukul 20:10 

http://tekno.liputan6.com/READ/3068210/INI-10-TOKO-ONLINE-TERBAIK-DI
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yang sudah berkeluarga.  Konsumsi merupakan bagian akhir dari sebuah proses ekonomi, 

terutama dalam mengelola harta dan kekayaan. Oleh karena itu, konsumsi berperan sebagai 

bagian yang penting bagi kehidupan ekonomi individu maupun masyarakat. 
11

  

Tujuan konsumsi sendiri tidak hanya untuk mengeyangkan atau menjadi pemuas 

keinginan tapi konsumsi juga dijadikan sebagai simbol masyarakat tertentu untuk 

menunjukkan status (kekayaan dan kekuasaan). 
12

 Sebagai seorang muslim tujuan 

konsumsi adalah sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah, dengan niat untuk 

meningkatkan ketaatan dan mendapatkan kekuatan untuk lebih dekat dengan-Nya. Maka 

dari itu konsumsi yang baik dan tepat yaitu ketika mencapai maslahah yang mencangkup 

agama (diin), jiwa (nafsh), pendidikan (aql), keturunan (nashl), harta (maal).
13

   

Selain itu, Islam mempunyai prinsip-prinsip tersendiri dalam berkonsumsi, karena 

pertimbangan yang diambil dalam berkonsumsi tidak hanya berdasarkan kepuasan semata 

namun juga faktor halal dan haram yang mempengaruhi pilihan dari barang yang 

digunakan. Jadi, sejauh ini batasan-batasan berkosumsi dalam Islam terpaku dalam 

pemilihan barang dan jumlah penggunaan barang yang menjauhkan manusia dari perilaku 

konsumsi yang tabdzir.
14

  

Namun, hal ini bertolak belakang dengan konsep konsumsi rasional yang lebih 

mengutamakan kepuasan dengan membandingkan antara utilitas marginal yang mencakup 

harga, produk, dan kualitas sehingga dapat menghabiskan pendapatan yang ada saat 

membelanjakannya. Perilaku konsumsi seseorang dapat dipengaruhi dari segi individual, 

ekonomi, sosial dan kebudayaan. Suatu kondisi lingkungan dan keadaan sosial masyarakat 

yang berubah, maka dapat memberikan pengaruh yang besar dalam perubahan sikap dan 

perilaku konsumsi seseorang.
15

 Begitu pula dengan perilaku konsumsi pada masa pandemi 

ini.  

Menurut Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udaya, Prof.I Made 

Supartha Utama Sebelum pandemi terjadi, kelas ekonomi masyarakat dapat menentukan 

keputusan untuk berbelanja dan pemenuhan gaya hidup. Keputusan berbelanja bagi 

konsumen modern dominan ditentukan mutu dan layanan yang disediakan secara tatap 

                                                             
11

 Afzalur Rahman,  Doktrin Ekonomi Islam Jilid I, (Yogyakarta: Pt Dana Bhakti Wakaf, 1995).hlm 17.   
12

 Iskandar Putong, Teori Ekonomi Mikro:Konvensional Dan Syariah, ( Iskandar Putong: 2004).hlm 3.   
13

Dr.Busyro, M.Ag,”Maqashid Al-Syariah:Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah (Jakarta: 

Kencana, 2019) hlm 18.   
14

Muhammad, “Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta, Bpfe-Yogyakarta: 2004).hlm 187.   
15

Tyas Palupi, Dkk, Hubungan Antara Sikap Dengan Perilaku Pro-Lingkungan Ditinjau Dari Perspektif 

Theory Of Planned Behavior”. (Proceeding Biology Education Conference, Volume 14, Nomor 1 Oktober 2017) 

hlm 216.   
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muka.
16

 Sedangkan, pada saat pandemi ini secara tidak langsung mengubah gaya konsumsi 

masyarakat yaitu beralih dari barang yang sifatnya kebutuhan ke barang yang sifatnya 

kenginan, dari barang esensial (kebutuhan sehari-hari) .ke barang non-esensial.
17

 Sikap 

yang harus diutamakan ketika sedang menghadapi fenomena seperti sekarang ini yaitu 

mengedepankan rasionalitas dan ketenangan, sehingga tidak mudah terjebak dalam 

perilaku yang konsumtif. 

Perilaku konsumtif bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan semata tapi untuk 

memenuhi keinginan yang sifatnya untuk menaikkan prestise, menjaga gengsi, mengikuti 

mode dan berbagai alasan yang kurang penting. Menurut Soegito perilaku konsumtif 

masyarakat Indonesia tergolong berlebihan jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa di 

Asia Tenggara.
18

 Keadaan ini dilihat dari rendahnya tingkat tabungan masyarakat 

Indonesia dibandingkan dengan Negara lain seperti Malaysia, Philipina dan Singapura. Hal 

ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia lebih senang menggunakan uang untuk 

memenuhi kebutuhan yang tidak penting. 

 Motivasi yang kuat untuk tetap memegang prinsip konsumsi yang  Islami sangat 

penting, dan  menghindarkan seseorang dari prilaku konsumtif tersebut yang berlebihan 

dikarenakan sesuatu. Sebagai seorang muslim seharusnya tetap memiliki motivasi dalam 

menjaga kemaslahatan adalah yang paling utama dan tidak terlalu cemas, pada masa 

pandemi ini sehingga membuat mereka tidak berbelanja secara berlebihan sebagai upaya 

meghindari prilaku.konsumsi tabzir. 
19

 

Pada dasarnya, perilaku konsumsi seringkali dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti, faktor individu, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor budaya.
20

 Setiap faktor 

tersebut memiliki dampak masing-masing terhadap perilaku konsumsi seseorang. Melihat 

kondisi pandemi yang terjadi sekarang ini, yang dampaknya sangat besar hampir di segala 

aspek kehidupan yaitu faktor ekonomi  yang sangat berpengaruh terhadap perilaku 

konsumsi masyarakat. Dalam penelitian ini, faktor ekonomi yang dimaksud adalah 

keterbatasan konsumsi dikarenakan keterbatasan keuangan.  

                                                             
16

Prof.I Made Supartha Utama, 2020, Hasil Pengamatan Guru Besar Ftp Unud, Perilaku Konsumen 

Berubah Akibat Pandemi Covid-19. Https://Bali.Tribunnews.Com, 9 Maret 2022. Diakses Pada Pukul 10.55 

Wib.   
17

Mustafa Edwin Nasution, Dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta, Kencana Prenada Media 

Group: 2010), hlm 61.   
18

Ayentia Brilliandita, Flora Grace Putrianti, Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Kecenderungan 

Gaya Hidup Hedonisme Pada Mahasiswi Psikologi UST Yogyakarta 201. Jurnal SPIRITS, Vol.5, No.2 
19

Pingit Aria, Panic Buying Dan Ancaman Virus Corona Menjangkiti Bisnis Retail, 

Https://Katadata.Co.Id, Diakses 31 Maret 2022 Pukul 10.30 Wib.   
20

 T. Gilarso, “Pengantar Ilmu Ekonomi Makro Jilid 1”, (Kanisius,: Yogyakarta, 1993).hlm.77   
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Oleh karena itu, bagi seorang muslim keterbatasan keuangan dapat menjadi suatu 

masalah jika tidak ada pengaturan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan seorang 

muslim sudah diatur dalam Islam, yaitu kebutuhan dasar yang mencangkup kebutuhan 

dharuriyat, hajiyyat dan tahsiniyat. Yang artinya kebutuhan yang paling utama yang harus 

dilengkapi adalah kebutuhan dharuriyat. 
21

Dan sebagai muslim yang mengerti akan 

keterbatasan keuangannya, maka dia akan memiliki prioritas utama kebutuhan untuk 

kemaslahatan dirinya maupun keluarganya.  

Di era modern sekarang ini, media sosial sudah menjadi budaya masyarakat  sebagai 

alat transaksi, dan didukung oleh keadaan dunia yang sedang megalami wabah pandemi, 

tetu hal ini menjadi pemicu munculnya gaya baru dalam berkonsumsi. Berbagai 

kemudahan yang ditawarkan oleh media sosial, tentu dapat berdampak baik dan buruk 

seperti mengurangi keterlibatan dalam kerumunan pada kegiatan berbelanja. Disisi lain, 

dampak buruknya yaitu dapat membuat pengeluaran menjadi tidak terkontrol karena 

terbius oleh kemudahan dan kenyamanan berbelanja via online.  

Namun perndapat tersebut dapat berbeda-beda tergantung sudut pandang seseorang. 

Penggunaan media sosial dalam memenuhi kebutuhan memang memiliki dampak terhadap 

kemaslahatan seseorang di masa pandemi ini. Lebih utamanya untuk menjaga jiwa (hifdz 

nafsh) agar tetap sehat meski namun dapat juga berpengaruh dalam menjaga harta (hifdz 

maal) dalam pengaturan keuangan agar sesuai dengan kebutuhan. 

  Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang dampak covid-19 terhadap 

prilaku belanja online  Ibu-ibu pegawai honorer di kantor pemerintah daerah Kabupaten 

Tanggamus perspektif  Islam. Fokus pembahasan dalam penelitian ini akan menggunakan 

teori konsumsi Islam untuk melihat perilaku konsumsi ibu-ibu tersebut dilihat dari 

motivasi, cara memenuhi kebutuhan dengan keterbatasan keuangan dan penggunaan media 

sosial dalam mewujudkan kebutuhan maupun gaya hidup yang kini telah bergeser kearah 

sosialita. 

Sosialita merupakan salah satu fenomena sosial dalam  masyarakat yang tidak hanya 

dialami oleh kalangan kelas atas tapi juga kalangan kelas menengah kebawah. Menurut 

Merriam Webster, kata sosialita mulai digunakan sejak tahun 1928 dan orang-orang yang 

termasuk dalam kategori ini adalah orang yang super kaya dan memiliki kekayaan yang 

                                                             
21

Jaribah bin Ahmad Al Haritsi,  Fikih Ekonomi Umar bin Khathab, penerjemah H. Asmuni Solihan 

Zamarkhasyari, Lc,( Jakarta: Khalifa (Pustaka Al-Kautsar Grup)), hlm 142-143. 
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tidak perlu untuk diragukan dan menggunakan kekayaan yang dimiliki untuk melakukan 

kegiatan sosial yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. 
22

 

Seiring berjalannya waktu, sosialita telah mengalami pergeseran makna yang 

dikaitkan dengan sekelompok orang dengan gaya hidup mewah, glamour, suka berfoya-

foyadan menghamburkan uang demi kesenangan semata.
23

  Hal ini dianggap tujuan dari 

sosialita hanya untuk menunjukan gaya hidupnya untuk mendapatkan status sosial dan 

pengakuan diri atas apa yang dimiliki seperti kekayaan dan kemewahan di dalam 

masyarakat. 

Saat ini, gaya hidup sosialita tidak hanya terjadi pada kalangan remaja saja tapi juga 

di alami oleh kalangan dewasa masa kini. Banyak di antara mereka yang terpengaruh 

terhadap gaya hidup mewah, glamour dan hedonis. Hal ini dapat dilihat dari segi hobby 

atau kebiasaan yang dilakukan, dari segi penampilan, seperti pakaian, make-up, tas, sepatu 

atau sandal, maupun aksesorisnya yangmenggunakan barang-barang trend masa kini dan 

modern. Selain itu juga dapat dilihat dari tempattempat tongkrongan hitz bagi kalangan 

anak muda yang sering dikunjungi. Gaya hidup seperti inilah yang menjadi pembeda setiap 

kelompok dalam masyarakat. Ditambah dengan maraknya sosial media pada masa kini, 

seakan menjadi hal yang lumrah ketika kaum sosialita  kini berpenampilan ala-ala sosialita. 

Berbagai cara akan dilakukan semata hanya untuk memperlihatkat bahwa mereka berada di 

tingkatan tertinggi dalam masyarakat. 

Menurut David Chaney di dalam buku Lifestyle: Sebuah Pengantar Komprehensif, 

menjelaskan gaya hidup sebagai gaya, tata cara, atau cara menggunakan barang, tempat 

dan waktu, khas kelompok masyarakat tertentu, yang sangat bergantung pada bentuk-

bentuk kebudayaan, meskipun bukan merupakan totalitas pengalaman sosial .
24

 Gaya hidup 

yang dimaksudkan disini yaitu tindakan atau pola yang membedakan antara satu orang 

dengan orang lain, dengan bentuk khusus pengelompokan status modern, membantu dalam 

mendefinisikan sikap, nilai-nilai dan menunjukkan kekayaan serta posisi sosial dari 

masyarakat dalam golongan masyarakat modern. Chaney berasumsi bahwa gaya hidup 

merupakan ciri mayarakat modern, dalam artian bahwa siapapun yang hidup dalam 

                                                             
22

Debby Ingan Malem Tarigan, Acta Diurna, Kajian Gaya Hidup Masyarakat Di Kelurahan Bahu 

Kecamatan Malalayang Kota Manado 2015. Volume IV. No.4 
23

Elfin,H. Sulsalman Moita, dan Bakri Yusuf, Potret Gaya Hidup Konsumerisme Di Kalangan 

Perempuan (Studi Perempuan Sosialita di Mall Lippo Plaza Kota Kendari) 2019 
24

Ayentia Brilliandita, Flora Grace Putrianti, Hubungan Antara KonsepDiri Dengan Kecenderungan 

Gaya Hidup Hedonisme Pada Mahasiswi Psikologi USTYogyakarta 201. Jurnal SPIRITS, Vol.5, No.2 
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masyarakat modern akan menggunakan gagasan gaya hidup untuk menggambarkan 

tindakan diri sendiri maupun orang lain.
25

 

Gaya hidup sosialita telah melahirkaan perilaku konsumtif ditandai oleh adanya 

kehidupan mewah dan berlebihan, penggunaaan segala hal yang dianggap paling mahal 

yang memberikan kepuasan dan kenyamanan fisik sebesar besarnya serta adanya pola 

hidup manusia yang dikendalikan dan didorong oleh semua keinginan untuk memenuhi 

hasrat kesenangan semata-mata.   

Menurut Jean Baudrillard didalam bukunya yang berjudul The Consumer Societ: 

Myths and Structures yang menceritakan tentang masyarakat konsumsi yang mana gejala 

konsumerisme telah menjadi bagian dari gaya hidup manusia modern. Objek konsumsi 

tidak hanya berbentuk barang, namun bisa lebih dari pada itu. Baudrillard mengatakan 

bahwa kemampuan konsumsi setiap individu adalah berbeda. Rasionalitas konsumsi dalam 

setiap masyarakat telah jauh berubah, karena masyarakat membeli barang bukan sebagai 

upaya untuk memenuhi kebutuhan (needs) melainkan sebagai pemenuhan hasrat (desire). 

Kebutuhan dapat dipenuhi dengan menkonsumsi objek, sebaliknya hasrat tidak akan 

pernah bisa terpenuhi .
26

  

Selain itu, masyarakat lebih menyukai “membeli” simbol-simbol yang melekat pada 

suatu objek, sehingga objek konsumsi terkikis nilai guna dan nilai tukarnya. Nilai simbolis 

menjadi sebuah komoditas dan melahirkan citra pembeda dalam suatu objek. Banyak orang 

lebih suka membeli “merek”, dari pada melihat manfaatnya karena merek menunjukkan 

status bagi pembelinya. Inilah yang di maksud Baudrillard bahwa orang lebih suka 

mengkonsumsi tanda daripada nilai gunanya, yang mana dahulu konsumsi dimaknai 

sebagai sebuah proses pemenuhan kebutuhan pokok namun kini dialihfungsikan sebagai 

sarana mengekspresikan posisi dan identitas kultural seseorang di dalam masyarakat. 

Kabupaten Tanggamus adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung, 

dan ibu kota Kabupaten Tanggamus terletak di Kotaagung. Tanggamus berdiri pada 

tanggal 21 Maret 1997, yang memiliki  20 kecamatan, 299 desa dan 3 kelurahan dengan 

jumlah populasi penduduk sebanyak 640.275 jiwa, dengan mayoritas 99% muslim. Yang 

mana 66,2%  dari total masyarakatnya adalah penggunaan media sosial, dengan persentasi 

49,52% usia 19-45 tahun dan 16,68% pengguna berusia 46-55 tahun  ke atas. Disini 

terlihat 58 %  pengguna media sosial tersebut adalah berjenis kelamin perempuan dengan 

                                                             
25

Elfin, H. Sulsalman Moita, dan Bakri Yusuf, Potret Gaya Hidup Konsumerisme Di Kalangan 

Perempuan (Studi Perempuan Sosialita di Mall Lippo Plaza Kota Kendari) 2019 
26

Yayah Rukiah, Fesyen Sebagai Gaya Hidup Masyarakat Kota (Studi Kasus: Gaya Hijabers 

Community) 2016. Dimensi DKV, Vol.1-No.2 
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mayoritas ibu-ibu rumah tangga atau dengan status perkawinan atau sudah menikah. 

Penggunaan media sosial tersebut dimanfaatkan  untuk melakukan belanjan online di 

online shopee. Hal ini di dukung oleh pernyataan bahwa kurang lebih 20 % bertransaksi 

sebanyak 9 kali per bulan atau sebanyak dua kali dalam sepekan. Adapun aplikasi yang 

digunakan yaitu shopee, lazada, bukalapak dan facebook. 

Kehidupan masyarakat di Kabupaten Tanggamus mengalami banyak perubahan 

manakala banyaknya masyarakat yang telah memahami penggunaan teknologi. Fenomena 

belanja online di Kabupaten Tanggamus pada dasarnya memang sudah ada bahkan 

sebelum adanya pandemi covid 19. Namun, dengan semakin berkembangnya penggunaan 

teknologi yang ada saat ini , dan ditambah lagi dengan keadan wabah pandemi covid-19 

sehingga  berdampak pada meningkatnya kegiatan konsumsi masyarakat, hal ini khususnya 

di kalangan perempuan atau disebut ibu-ibu rumah tangga. Dalam hal ini penelitian ini 

dilakukan kepada ibu-ibu pegawai honorer pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus   

yang bergaya hidup sosialita dan telah memahami bagaimana cara penggunaan aplikasi 

belanja online dalam proses pembelian atau penjualan suatu barang. Ibu-ibu yang 

dmaksudkan dalam hal ini yaitu, perempuan yang sudah memiliki status perkawinan atau 

pernikahan yang berstatus pekerjaan nya sebagai pegawai honorer kantor pemerintah di 

KabupatenTanggamus. Walaupun banyak nya keluhan yang dirasakan oleh para ibu-ibu 

tersebut, karena keadaan ekonomi yang tidak stabil dan masih berlatar belakag menengah 

ke bawah. 

Adapun alasan peneliti memilih temapat penelitian di Kabupaten Tanggamus yaitu 

karena masyarakat Kabupaten Tanggamus merupakan mayoritas 99% adalah pemeluk 

agama Islam, yang mana dalam kegiatan sehari-hari tentu mereka memahami segala 

sesuatu aktivitas yang  tidak melanggar ketentuan atau syariat Islam, termasuk dalam hal   

melakukan proses jual-beli. Namun, prilaku konsumsi yang dilakukan oleh para ibu-ibu 

tersebut tergolong perilaku konsumtif, hal ini karena tujuan konsumsi bukan lagi untuk 

memenuhi kebutuhan semata tapi untuk memenuhi keinginan yang sifatnya untuk 

menaikkan prestise, menjaga gengsi dan mengikuti mode dan gaya hidup. Perilaku tersebut 

menggambarkan sesuatu yang tidak rasional dan bersifat implusif sehingga secara 

ekonomis menimbulkan pemberosan dan enifiensi biaya. 

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan terhadap sekelompok ibu-ibu 

pegawai honorer di Kantor Pemerintah Tanggamus, yang mana dalam kesehariannya tidak 

semua berada dalam tingkat perekonomian yang sama. Ada di antara mereka yang berada 

ditingkat perekonomian menengah ke bawah berusaha masuk kelingkungan pertemanan 
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yang berada di tingkat menengah ke atas. Meskipun tidak semua, tapi kenyataannya 

mayoritas dari mereka ada yang memaksakan keadaan dan berusaha mengikuti gaya hidup 

yang highclass dengan cara apapun, di tambah lagi degan marak nya belanja via online dan 

temasuk memudahkan langkah mereka. 

Adapun produk yang dibeli oleh kelompok ini yaitu seperti membeli barangan yang 

sedang trend saat ini meskipun hanya tiruan, ikut berkumpul atau nongkrong di tempat 

yang dianggap keren dan sedang hits agar mereka terlihat sama seperti yang lainnya, aktif 

di sosial media. Untuk dapat melakukan itu semua mereka sanggup melakukan berbagai 

cara agar bisa mendapatkannya, baik dengan meminta uang atau barang kepada suami 

dengan berbagai alasan tertentu, menyisihkan uang jajan dari hasil bekerja bahkan 

berhutang. Pola hidup yang keras dan pergaulan yang sangat luas diperkotaan telah 

menjadikan tolak ukur yang tajam untuk setiap orang agar mereka dapat diterima di 

masyarakat. 

Oleh karena itu, dapat terlihat bahwa perilaku konsumsi yang dilakukan oleh ibu- 

pegawai honorer di kantor pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus adalah  perilaku 

konsumtif dalam hal berbelanja online shop dengaan harga yang terkadang melampaui 

kemamapuan ekonomi nya, mengingat status pekerjaan nya hanya sebagai tenaga honorer 

yang rata-rata gaji 1.200.000 namun gaya hidup sosialita. Adapun produk yang sering kali 

dibeli yaitu membeli produk hanya ingin menjaga status sosial, penampilan dan gengsinya.  

Memakai produk fashion hanya karena adanya kompormitas gaya fashion sekarang, 

mengikuti gaya hidup baru, adanya penilaian bahwa dengan memakai atau membeli 

produk fashion yang mahal akan menimbulkan rasa percaya diri dan membeli produk 

hanya dengan mempertimbangkan harganya bukan manfaat dan kegunaanya dan pada 

tatanan masyarakat kita ada suatu tradisi yang ingin menunjukkan suatu kebanggan dengan 

cara membeli barang-barang seperti baju, tas, sepatu, jilbab, hanphone, skincare  dan lain 

sebagainyal yang baru untuk ditunjukkan pada masyarakat sebagai tanda bahwa yang 

bersangkutan mampu membelinya. 

 Pada dasarnya, perilaku konsumtif tidak menjadi masalah, selama kebiasaan tersebut 

di tunjang oleh keadaan financial yang memadai. 
27

Akan menjadi masalah ketika 

kecenderungan yang sebenarnya wajar pada wanita karir ini dilakukan secara berlebihan. 

Pepatah “lebih besar pasak daripada tiang” berlaku disini. Terkadang apa yang di tuntut 

oleh wanita karir diluar kemamapuannya sebagai sumber dana. Hal ini menyebabkan 

                                                             
27

 Irfan Madjuk, dkk,  Makna Gaya Hidup  Brand Minded  Pada Konsumen Sosialita 2013 
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banyak pegawai negeri sipil yang mengeluh saat mereka mulai memasuki dunia modern . 

Penelitian ini akan mengambil beberapa sampel dari ibu-ibu pegawai honorer di kantor 

pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus yang bergaya sosialita untuk menjadi informan 

serta diminta bersedia diwawancarai tentang perilaku konsumsi sebagai seorang muslim 

saat di bawah tekanan pandemi yang membatasi pekerjaan dan ruang gerak masyarakat 

dalam memenuhi kebutuhan konsumsi mereka dikaitkan dengan konsumsi Islam. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti mengidentifikasi masalah 

sebagai berikut:  

1. Adanya rasa ingin menunjukkan identitas dan status sosial ekonominya dalam 

masyarakat sehingga membuat ibu-ibu pegawai honorer di Kantor Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Tanggamus menjadi konsumtif.  

2. Berbelanja tidak lagi untuk memenuhi kebutuhan akan tetapi berubah menjadi suatu 

keinginan yang berlebihan . 

3. Ketidakstabilan emosi mempermudah seorang wanita menjadi konsumtif  

4. Tidak lagi mementingkan fungsi saat berbelanja tetapi hanya mengikuti trend.  

C. Fokus Penelitian 

Berkaitan dengan prilaku belanja online yang sedang berlangsung pada masyarakat 

di Kabupaten Tanggamus, maka diperlukan sebuah penelitian tentang “Analisis Dampak 

Covid-19 Terhadap Perilaku Belanja Online  Pada Ibu-Ibu Pegawai Honorer Kantor 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Perspektif Ekonomi Islam”, yang dirumuskan 

dalam subfokus penelitian dalam hal berikut:  

1. Proses aktivitas belanja online ibu-ibu pegawai honorer kantor pemerintah daerah 

yang telah berlangsung di Kabupaten Tanggamus di masa pandemi covid 19. 

2. Media Teknologi Informasi dan Komunikasi (Aplikasi) yang digunakan dalam proses 

aktivitas belanja online ibu-ibu pegawai honorer kantor pemerintah daerah yang telah 

berlangsung dii Kabupaten Tanggamus. 

3. Berbagai bentuk model atau strategi penggunaan aplikasi sebagai alat teknologi 

informasii dan komunikasi yang telah digunakan oleh konsumen yaitu ibu-ibu 

pegawai honorer kantor pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus dalam proses 

aktivitas belanja online dalam menunjang intensitas belanja. 
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D. Rumusan Masalah 

Dari batasan permsalahan diatas, jadi masalah yang dibahas pada penelitian ini di 

rumuskan seperti berikut:  

1. Bagaimana Perilaku Konsumsi Belanja Oline Pada Ibu-Ibu Pegawai Honorer 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Di Era Pandemi Covid-19? 

2. Bagaimana Perilaku Konsumsi Belanja Oline Ibu-Ibu Pegawai Honorer Pemerintah 

Daerah Kabupaten Tanggamus  Dalam Perspektif Ekonomi Islam?  

E. Tujuan Penelitian  

1. Untuk Megetahui Perilaku Konsumsi Belanja Oline Pada Ibu-Ibu Pegawai Honorer 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Di Era Pandemi Covid-19. 

2. Untuk Megetahui Tinjauan Ekonomi Islam Kepada Perilaku Konsumsi Belanja Oline 

Pada Ibu-Ibu Pegawai Honorer Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus . 

F. Kegunaan Penelitian  

a. Secara Teoritis  

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat melengkapi referensi yang 

sudah ada, hingga dapat memberi  gambaran untuk seluruh pihak serta menjadi literatur 

guna penelitian  selanjutnya. Disamping itu, hasil penelitian ini di harapkan dapat 

memberi wacana sosial ekonomi keIslaman, yang berhubungan pada perilaku konsumen 

yang selaras pada ekonomi Islam serta khususnya untuk ibu-ibu pegawai honorer 

muslim.  

b. Secara Praktis  

Menjadi bahan pertimbangan pada melaksanakan aktivitas ekonomi supaya 

selaras pada prinsip-prinsip konsumsi ajaran Islam. 

G. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research).
28

 Jenis penelitian 

yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. 

Fenomenologi lebih perhatian pada kajian bagaimana kehidupan bermasayarakat itu 

dibentuk. “Fenomenologi” berpendirian bahwa tindakan manusia menjadi suatu 

hubungan social apabila manusia memberikan arti (makna) tertentu terhadap 

tindakannya, dan manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuai yang 

                                                             
28

 Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitaif Dan Kualitatif, (Bandung: Pt.Grafindo, 2013), hlm, 19. 
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penuh arti. Pemahaman secara subyektif terhadap suatu tindakan sangat menentukan 

kelangsungan proses interaksi social. Baik bagi aktor yang memberikan arti terhadap 

tindakannya sendiri maupun bagi pihak lain yang akan menerjemahkan dan 

memahaminya, serta yang akan bereaksi atau bertindak sesuai dengan dimaksudkan 

oleh aktor.
29

  

Untuk megumpulkan data dan informasi maka peneliti  harus  mencari 

memperoleh data-data dari lapangan. Selanjutnya penelitian ini dianalisa, proses 

penelitian mengolah data di dilapangan. Terkait dengan penelitian ini, peneliti  ini 

menganalisa dalam setiap proses penelitian dan mengolah data di dilapangan terkait 

dengan dampak covid-19 terhadap perilaku ibu-ibu rumah tangga di Kabupaten 

Tanggamus dalam berbelanja online perspektif ekonomi Islam. Proses dalam penelitian 

kualitatif terdapata tiga hal yang harus diperhatikan adalah kedudukan teori, desain 

penelitian kualitatif dan metodologi penelitian. Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa 

metodologi kualitatif adalah suatu data deskriptif yang terdiri dari kata tertulis pada 

orang yang perilakunya diamati.
30

   

Penelitian kualitatif ini dipilih dengan maksud untuk mengetahui dan menjelaskan 

kondisi objek penelitian secara apa adanya tanpa manipulasi atau perubahan data dari 

peneliti, sehingga peneliti hanya berperan sebagai pengumpul data dan tidak 

mempengaruhi keorisinilan hasil penelitian.
31

 Penelitian kualitatif juga dinilai dapat 

menghasilkan data secara mendalam dan terperinci karena interaksi yang dilakukan 

antara peneliti dengan informan lebih intens dan dekat. 

Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami suatu fenomena tertentu.
32

 

Penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pemahaman terhadap suatu fenomena dan 

extrapolasi pada situasi yang sama. Peneliti berupaya mendeskripsikan, 

menggambarkan, menguraikan dan memahami mengenai prilaku konsumen dalam 

berbelanja online. Dengan pendekatan ini diharapkan dalam penemuan-penemuan 

empiris dapat di deskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas dan juga lebih akurat. 

Terutama dengan berbagai hal yang berkaitan dengan bagaimana dampak covid-19 

terhadap perilaku ibu-ibu pegawai honorer pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus 

dalam berbelanja online perspektif ekonomi Islam.    

                                                             
29

 Anshori, Isa, “Melacak State Of The Art Fenomenologi dalam Kajian Ilmu-Ilmu Sosial”, Halaqa: 

Islamic Education Journal, 2 (2), Desember 2018, 166-167. ,   
30

 Lexy J. M, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pt.Remaja Rosdakarya 2000), Cet. Ke 11, 

hlm 3. 
31

  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2015), 131.   
32

 Albi Anggito, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, (Sukabumi : Cv Jejak, 2018), 8   
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2. Populasi Dan Sampel 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah informasi yang terkait dengan 

prilaku konsumen yaitu ibu-ibu pegawai honorer pemerintah daerah Kabupaten 

Tanggamus dalam berbelanja online. Dalam upaya memperoleh data-data tersebut, hal 

pertama yang dilakukan adalah menentukan populasi penelitian agar penelitian ini 

mendapatkan kejelasan mengenai subjek penelitian. 

a. Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan  wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau 

subjek penelitian yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.
33

 

Populasi atau unverse adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang ciricirinya akan 

diduga. 
34

 Dalam suatu penelitian, populasi yang dipilih memiliki hubungan yang 

erat dengan masalah yang diteliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah seluruh ibu-ibu pegawai honorer pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus 

yang berjumlah 165 orang. Karena banyak keterbatasan dalam melakukan penelitian, 

maka akan diambil sampel dari seluruh populasi yang ada. Sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karekteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dan agar hasil 

kesimpulan penelitian dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasi, maka sampel 

yang diambil harus benar-benar representative.
35

 

b. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang terdiri dari beberapa 

subkelompok atau elemen populasi .
36

 Sampel merupakan sebagian atau wakil dari 

populasi yang akan diteliti. Penarikan dengan sampel dilakukan mengingat 

keterbatasan waktu, tenaga, dan dana, menghadapi populasi yang begitu banyak. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah orang yang ditemui penulis 

selama melakukan penelitian Kabupaten Tanggamus. Dalam penelitian ini 

menggunakan sampel, karena tidak dimungkinkan untuk meneliti semua ibu-ibu 

yang berstatus pegawai honorer di Kantor Pemerintah Daerah  Kabupaten 

Tanggamus. Pengambilan sampel untuk penelitian ini, menurut  Arikunto  jika 

subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar 

                                                             
33

 Sekaran, U., & Bougie,R.Research Methods For Business (7 Ed.). John Wiley & Sons 

Ltd.2016,hlm.28 
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 M.Nazir,Metode Penelitian (Bogor:Chalia, Indonesia,2014: 
35

 Sugiono,Op.Cit.hlm.174 
36

 Ibid.hlm.29 



17 
 

atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih. Oleh Karena 

itu, maka sampel pada penelitian ini berjumlah 41 orang yang diperoleh  25% dari 

165 orang ibu-ibu pegawai honorer kantor pemerintah daerah Kabupaten 

Tanggamus. 

c. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu degan cara purposive 

sampling. Purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. 
37

 Pertimbangan atau kriteria yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini adalah ibu-ibu sosialita yang bekerja di kantor 

pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus, yang harus memenuhi keriteria inklusi 

yang telah dtentukan oleh peneliti. Adapun Keriteria tersebut yaitu ibu-ibu pegawai 

honorer yang aktif melakukan belanja online setiap bulan nya, beragama Islam, 

dalam rentang usia yaitu  25-30 tahun atau ibu-ibu generasi milenial. 

Masyarakat yang menjadi sampel dalam penelitian ini berasal dari berbagai 

daerah atau kecamatan tempat tinggal. Penelitian ini hanya megambil sampel delapan 

kecamatan dari 20 kecamatan yang ada di Kabupate Tanggamus,yaitu Kecamatan 

Kotaagung Pusat, Kotaagung Timur, Kotaagung Barat, Gisting, Talang Padang, 

Pugung, Pulau Panggung, Gunung Alip. Adapun alasan megapa hanya megambil 

delapan kecamatan saja, yaitu karena delapan kecamatan ini teletak di daerah 

perkotaan, terdapat berbagai lapisan masyarakat yang sudah menerima kehidupan 

modern, selain itu didukung oleh  sinyal intenet  yang lancar dan lain sebagainya. 

Berbeda hal nya dengan dua belas Kecamatan yang lain nya, dmana letak geografis 

masih berada di daerah pelosok, yang terhalang oleh jaringan internet dan kehidupan 

masyarakat nya masih primitif atau belum menerima kehadiran modernisasi 

masyarakat. 

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer  

Data perimer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber yang dapat 

langsung memberikan informasi kepada peneliti.Adapun metodenya yaitu dapat 

berupa wawancara langsung, data penduduk dan lain sebagai nya.
38

 Pada penelitian 

ini menggunakan jenis data primer, data primer merupakan data yang secara 

langsung di dapat dari sumber utama yaitu ibu-ibu pegawai honorer yang bekerja d 

                                                             
37
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kantor pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus, data yang dimaksud berupa 

informasi terkait perilaku belanja online pada ibu-ibu tersebut. Data ini diperoleh dari 

data yang diberi langsung pihak terkait dengan tekhnik observasi,wawancara, yaitu 

berupa daftar hasil wawancara selanjutnya peneliti mengolah data tersebut sebagai 

bahan informasi pada penulisan tesis ini. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari 

sumber-sumber lain yang tersedia sebelum penelitian dilakukan. Adapun data yang 

diperoleh atau yang dkumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. 
39

  

Data sekunder diperoleh dari literatur-literature yang terkait dengan data yang 

diperlukan penulis, data tersebut berupa buku, jurnal, artikel, majalah, dokumen 

terkait   dan sebagainya. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Metode Wawancara 

Salah satu metode pengumpulan data adalah wawancara dimana sistematisnya 

dengan metode tanya jawab terkait masalah, tujuan, dan hipotesis.
40

 Wawancara 

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui Tanya 

jawab,sehingga dapat di kontribusikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara 

adalah percakapan dilakukan dengan maksud tertentu dan dilakukan oleh dua pihak 

yaitu pewawancara (interview) yang memberikan jawaban pertanyaan itu.
41

  

 Wawancara digunakan merupakan metode utama untuk memperoleh data pada 

lokasi penelitian, sehingga bentuk yang digunakan adalah bebas terpimpin yaitu 

penulis terlebih dahulu mempersiapkan kerangka pertanyaan, setelah itu para 

responden dipersilahkan menjawab, penulis mewawacarai pada ibu-ibu 

pegawaihonorer di Kabupaten Tanggamus. 

b. Observasi  

Apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam dan apabila responden yang diamati tidak terlalu besar maka 

menggunakan tehnik penelitian pengumpulan data dengan observasi. 
42

 Observasi 

adalah kegiatan yang meliputi pemusatan terhadap objek yang menggunakan seluruh 
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aspek indra.
43

 Tehnik observasi dibagi menjadi bermacam-macam yaitu observasi 

partisifasif, observasi terus terang dan tersamar, observasi tak terstruktur.
44

 Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan observasi partisipatif pasif yaitu peneliti datang 

ke lokasi yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi metode ini dengan cara pengumpulan data tentang 

pencatatan, transkrip, buku, majalah, notulen, surat kabar dll.
45

 Tehnik ini penulis 

pergunakan sebagai alat pelengkap yang dapat menghasilkan data baik sekunder 

maupun perimer. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti tertulis 

yang berkaitan dengan perilaku ibu-ibu pegawai honorer Kabupaten Tanggamus 

dalam berbelanja online. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengolah, memisahkan, mengelompokkan dan 

memadukan sejumlah data yang dikumpulkan dilapangan secara empiris menjadi 

sebuah kumpulan informasi ilmiah yang terstruktur dan sistematis yang selanjutnya siap 

dikemas menjadi laporan hasil penelitian.
46

 Analisis data peneliti menggunakan analisis 

kualitatif dengan pendekatan induktif. Analisa cara fikir dari fakta-fakta khusus, 

peristiwa yang khusus dan kongkrit setelahnya ditarik generalisasi yang bersifat umum 

itulah analisis yang bersifat kualitatif dengan metode berfikir induktif.
47

  

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama dilapangan, dan setelah dilapangan. Metode analis data pada 

penelitian ini adalah menggunakan metode analisis selama dilapangan model miles and 

peberman. Miles and puberman dalam Sugiono mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara intraktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.
48

 Aktivitas dalam analisis data, yaitu 

reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan 

(verivikasi) : 
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a. Reduksi Data 

Reduksi data atau   proses penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian 

pada penyeserhanaan, pengabstrakan, transformasi data yang muncul dari catatan-

catatan dilapangan yang mencangkup kegiatan mengihktiarkan hasil pengumpulan 

data selengkap mungkin dan memilah- milahkannya kedalam satuan konsep, kategori 

atau tema tertentu. Pengertian lain, reduksi data adalah berusaha merangkum, 

mengumpulkan dan memilah data yang sesuai dengan fokus pada tema penelitian. 
49

 

Adapun yang dilakukan pada tahab reduksi data antara lain: pertama 

mengumpulakan data dan informasi dari catatan hasil koesiner,wawancara, dan 

dokumentasi. Kedua  mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek 

temuan penelitian. 

b. Penyajian Data 

Setelah penggolangan data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 

Penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchar, dan sejenisnya. Sentral dapat 

diketahui dengan mudah, dan setiap rangkuman diberikan penjelasan dengan 

memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Penyajian data dalam penelitian 

ini merupakan gambaran seluruh informasi tentang dampak covid-19 terhadap 

perilaku ibu-ibu pegawai honorer di kantor pemerintah daerah Kabupaten 

Tanggamus  dalam belana online perspektif ekonomi Islam .
50

  

c. Penarikan Kesimpulan 

Langkah yang terakhir adalah vertifikasi data atau penarikan kesimpulan. 

Penarikankesimpulan dilakukan sejak masa pengumpulan data sehingga masih 

berupa kesimpulan sementara. Selanjutnya dicari bukti-bukti pendukung yang valid 

dan konsisten sampai tercapai suatu kejenuhan informasi dan dapat dirumuskan 

menjadi kesimpulan kredibel. Kegiatan yang dilakukan pada tahab ini yaitu :Pertama 

melakukan proses pengecekan ulang mulai dari pelaksanaan observasi, wawancara, 

dan   kedua membuat kesimpulan untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Theory of Planned Behavior  

Kerangka teori, merupakan salah satu jenis kerangka yang di dalamnya menegaskan 

tentang teori yang dijadikan sebagai landasan serta digunakan untuk menjelaskan 

fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori “Theory of 

Planned Behavior” yang di kembangkan oleh Ajzen  pada tahun 1988.  Theory of Planned 

Behavior berangkat dari kajian psikologi sosial, dan dilahirkan oleh profesor di bidang 

psikologi sosial, tetapi aplikasi teori ini telah merambah ke berbagai bidang kajian dan 

Ajzen mengembangkan Theory of Reasoned Action  tersebut dengan menambahkan 

kepercayaan individu dan persepsi individu mengenai kontrol perilaku, yaitu kepercayaan 

bahwa individu dapat melakukan suatu perilaku didasari oleh kemampuan untuk 

melakukannya.  

Teori ini dinamai dengan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behaviour). 

Inti dari teori perilaku terencana mencakup 3 hal yaitu, keyakinan akan kemungkinan hasil 

serta evaluasi dari perilaku tersebut (behavioral beliefs), keyakinan akan norma yang 

diharapkan serta motivasi untuk memenuhi harapan yang diinginkan (normative beliefs) 

dan keyakinan tentang suatu faktor yang dapat mendukung atau menghalangi perilaku dan 

kesadaran akan kekuatan faktor tersebut (control beliefs).
51

 

Dalam teori Planned Behavior  menurut Azjen, prilaku konsumen dipandu oleh tiga 

pertimbangan yaitu, sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan pengendalian perilaku. 

Perilaku dan norma subjektif merupakan faktor mendasar yang memengaruhi niat, 

sedangkan niat itu sendiri menjadi peran sentral bagi pembentukan perilaku. Dengan kata 

lain, pengendalian perilaku yang dirasakan sesungguhnya bergerak menuju perilaku yang 

sesungguhnya dengan memengaruhi niat.
52
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Sumber: Ajzen,1991 

Sikap terhadap perilaku berkenaan dengan kinerja evaluasi individu, positif atau 

negatif. Kinerja ini dipertimbangkan sebagai faktor personal atau emosional yang dapat 

berpengaruh secara positif atau negatif. Sikap ini merupakan keyakinan seseorang 

mengenai hasil akhir dari perilaku tertentu. 

 Norma subjektif berkaitan dengan tekanan sosial secara normatif atau keyakinan lain 

yang dapat memengaruhi perilaku seseorang apakah orang tersebut menunjukkan perilaku 

atau tidak. Pengaruh subjektif pada dasarnya merupakan faktor pengaruh sosial. Norma ini 

berkenaan dengan perilaku tertentu dari individu yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor 

penting lainnya seperti teman, anggota keluarga, atau rekan kerja kita,dan sebagainya. 

Pengendalian perilaku yang dirasakan berkenaan dengan kemudahan atau kesulitan 

yang dirasakan oleh individu dalam berperilaku dan cara seseorang melakukan beperilaku 

tertentu dengan beberapa kesulitan atau kemudahan. Pengendalian ini berkenaan dengan 

keyakinan seseorang tentang adanya keadaan yang dapat membantu atau mencegah kinerja 

perilaku Niat perilaku adalah ukuran untuk perilaku. Niat merupakan motivasi seseorang 

dalam arti rencana sadarnya atau keputusannya untuk melakukan perilaku tertentu. 

Tingkat konsumsi masyarakat  memiliki kontribusi besar bagi perekonomian suatu 

negara seperti  membantu  meingkatkan pertumbuhan perekonomian negara dan dapat 

membawa beberapa dampak positif lain nya bagi suatu negara . Salah satu pendekatan 

yang dipakai untuk memahami perilaku manusia dalam menjalankan konsumsi nya yaitu 

dengan pendekatan teori perilaku terencana.  

Dalam teori perilaku terencana, seseorang dapat bertindak berdasarkan intensi atau 

niatnya hanya jika ia memiliki kontrol terhadap perilakunya. Teori ini tidak hanya 

menekankan pada rasionalitas dari tingkah laku manusia, tetapi juga pada keyakinan 

bahwa target tingkah laku berada di bawah kontrol kesadaran individu tersebut atau suatu 

tingkah laku tidak hanya bergantung pada intensi seseorang, melainkan juga pada faktor 

lain yang tidak ada dibawah kontrol dari individu, misalnya ketersediaan sumber dan 

kesempatan untuk menampilkan tingkah laku tersebut. 
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B. Konsep Umum Prilaku Konsumen 

1. Pengertian Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen merupakan pembelajaran dalam memutuskan pembelian oleh 

konsumen untuk membeli dan mengonsumsi suatu barang. Konsumen adalah tindakan 

yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk 

dan jasa, termasuk keputusan yang mendahului dan menyusul tindakan.
53

 Menurut 

Schiffman dan Kanuk yang dikutip oleh Ristiyanti Prasetijo dan John J.O.I Lhalauw  

Menurut Schiffman dan Kanuk yang dikutip oleh Ristiyanti Prasetijo dan John J.O.I 

Lhalauw mendefinisikan perilaku konsumen adalah tahap yang dilewati seseorangyaitu 

dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan bertindak pasca konsumsi 

produk, jasa maupun ide yang diharapkan bisamemenuhi kebutuhan.
54

    

Menurut Loudon dan Bitta yang dikutip Bilson Simamora dalam bukunya 

“Panduan Riset Perilaku Konsumen” mengartikan bahwa perilaku konsumen adalah 

suatu proses pengambilan keputusan yang mensyaratkan aktifitas individu untuk 

mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau mengatur barang dan jasa.
55

 Sedangkan 

Menurut Hawkins yang dikutip oleh Sudarmiatin dalam jurnalnya tentang model 

perilaku konsumen dalam perspektif teori dan empiris pada jasa pariwisata 

mengemukakan bahwa perilaku konsumen (Consumer Behaviour) adalah studi terhadap 

individu, kelompok atau organisasi dan proses yang mereka gunakan untuk memilih, 

mengamankan, menggunakan dan menentukan produk, service, pengalaman atau ide 

untuk memuaskan kebutuhan dan dampak ptoses tersebut pada konsumenatau 

masyarakat.  
56

  

Menurut Kotler dan Keller Perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, 

kelompok dan organisasi memilih, membeli, menggunakan dan menempatkan barang, 

jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka.
57

 

Sedangkan menurut Schiffman dan Kanuk , perilaku konsumen menggambarkan cara 

individu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya mereka yang tersedia 
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(waktu, uang, usaha) guna membeli barang-barang yang berhubungan dengan 

konsumsi.
58

   

Konsumen adalah individu atau masyarakat yang membeli barang atau jasa untuk 

dikonsumsi atau dijual kembali atau diolah menjadi barang lain lebih lanjut.
59

 

Konsumen adalah semua anggota masyarakat yang menerima uang dan kemudian 

membelanjakannya untukpembelian barang atau jasa. Alimin dkk (2004) yang dikutip 

oleh Najmudin Ansorullah dalam artikelnya “konsumtivisme, konsumerisme, dan 

konsumen muslim” mengartikan konsumen adalah setiap orang, kelompok atau badan 

hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia pakai 

untuk pemakai akhirat maupun untuk proses produksi selanjutnya.  

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen 

adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individual, bersama dengan kelompok 

ataupun organisasi yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan pembelian 

dalam menentukan atau mendapatkan barang-barang jasa yang ekonomis baik pada saat 

sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa 

setelah melakukan hal-hal di atas atau kegiatan mengevaluasi. 

Dasar analisis perilaku konssumen  dibagi menjadi tiga yaitu proses sebelum 

membeli, keputusan pembelian dan prilaku pasca pembelian. Sedangkan prilaku 

konsumen itu sendiri trdiri dari dua jenis yaitu prilaku rasional dan irasional: 

a. Perilaku Konsumen Rasional 

1) Berhati-hati semeblum membeli 

2) Mengkonsumsi suatu produk sesuai degan kebutuhan 

3) Mengoptimalisasikan value atau manfaat 

4) Melakukan perbandingan harga sebelum memutuskan pemebelian. 

b. Perilaku Konsumen Irasional 

1) Mengkonsumsi suatu produk barang atau jasa berdasarkan pengaruh dari orang 

lain 

2) Mengkonsumsi suatu produk barang atau jasa atas dasar mengutamakan faktor 

kienginan 
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3) Mengkonsumsi suatu produk barang atau jasa dipengaruhi oleh berbagai betuk 

marketing penjualan yaitu promosi. 

2.Keputusan Pembelian Konsumen 

 Keputusan yang diambil oleh konsumen dalam melakukan pembedaan dari suatu 

produk yang diawali dengan adanya kesadaran atas pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan”. Pengertian mengambil keputusan pembelian termasuk keputusan dalam 

membeli dan menggunakan produk dan jasa. 
60

 Unsur yang paling terpenting dalam 

perilaku konsumen adalah tahap pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian. 

Pembelian adalah sebuah tahapan dimana kegiatan pembelian itu nyata dan hanya satu 

tahap dari keseluruhan proses pembelian yang dikonsumsi. Dalam proses pengambilan 

keputusan Perilaku konsumenlah yang akan menentukan. Proses pembelian keputusan 

yang dilakukan oleh konsumen terdapat lima tahap menurut Kotler dan Amstrong, 

2004: 224 diantaranya: 

a. Pengenalan kebutuhan tahap pertama pada proses keputusan pembelian yaitu 

konsumen terlebih dahulu mengenali adanya masalah atau kebutuhannya. Pembeli 

terkadang merasa ada suatu perbedaan antara keadaan yang nyata dengan keadaan 

yang diharapkan. 

b. Pencarian informasi pada tahap ini adalah dimana tahap konsumen bergerak dalam 

mencari informasi tambahan. Konsumen mungkin hanya sekedar ingin meningkatkan 

perhatian atau mungkin pula ingin mencari informasi lebih secara aktif. 

c. Evaluasi alternatif Tahap selanjutnya yaitu proses keputusanpembelian di mana 

konsumen menggunakan informasi yang dijadikan untuk mengevaluasi berbagai 

merek alternatif dalam banyak pilihan. 

d. Keputusan pembelian dimana proses konsumen benar-benar membeli. Pada 

umumnya, keputusan terjadi karena konsumen membeli merek yang paling disukai. 

Perilaku setelah pembelian produk, dimana konsumen akan melakukan suatu 

tindakan berkelanjutan berdasarkan pada kepuasan dan puasan mereka akan produk 

tersebut. 

Pengambilan keputusan konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk 

yakni diawali berdasarkan kesadaran atas pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Setelah 

menyadari adanya kebutuhan dan keinginan, maka selanjutnya konsumen akan mencari 
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informasi tentang keberadaan produk yang diharapkannya. Dalam proses pencarian 

informasi ini akan dilakukan dengan mengumpulkan seluruh informasi yang berkaitan 

dengan produk yang diharapkan.  

Dari berbagai informasi yang telah diperoleh konsumen akan melakukan seleksi 

atas alternatif-alternatif yang ada. Proses seleksi inilah yang dinamakan sebagai tahap 

evaluasi informasi. Dengan menggunakan berbagai kriteria yang ada dalam konsumen, 

salah satunya yaitu merek produk yang dipilih untuk dibeli. Bagi konsumen yang 

memiliki keterlibatan cukup tinggi terhadap produk yang diharapkannya, maka proses 

pengambilan keputusan juga akan dipertimbangkan dalam berbagai hal.  

Dengan membelinya merek produk tertentu, proses evaluasi bukan berarti sudah 

selesai, melainkan akan melakukan evaluasi pasca pembelian (post purchase 

evaluation). Proses evaluasi ini yang akan menentukan apakah pihak konsumen merasa 

puas atau tidak, dankedepannya kemungkinan akan melakukan pembelian, sementara 

itu jika konsumen tidak puas atas keputusan pembeliannya, maka konsumen akan 

mencari kembali terhadap berbagai informasi produk yang dibutuhkannya. Proses 

tersebut akan terus berulang hingga konsumen merasa puas atas keputusan 

pembeliannya. 

Penjelasan diatas sesuai dengan pendapat Swashta dan Handoko (2000) yang 

menjelaskan bahwa perilaku konsumen meliputi beberapa proses yaitu : perilaku 

konsumen yang akan menentukan proses dari pengambilan keputusan dalam pembelian. 

Proses tersebut merupakan sebuah pendekatan penyelesaian masalah yang terdiri atas 

lima tahap,yaitu : (1) menganalisis kebutuhan dan keinginan, (2) pencarian informasi 

dan penilaian sumber-sumber, (3) pernilaian dan seleksi terhadap alternatif pembelian, 

(4) keputusan untuk membeli, dan (4) keputusan untuk membeli, dan (5) perilaku 

sesudah pembelian.
61

 

Pengambilan keputusan konsumen melibatkan tiga proses kognitif yang penting ; 

a. Konsumen harus menyampaikan informasi yang relevan di lingkungan sekitar 

supaya menciptakan arti pengetahuan sendiri. 

b. Konsumen harus mengombinasikan pengetahuan tersebut sebelum  melakukan 

evaluasi produk, dan untuk menetapkan perilaku diantara alternative yang tersedia. 

c. Konsumen harus mengungkap ulang pengetahuan produk dari ingatannya untuk 

digunakan dalam proses integrasi dan interpretasi 
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Dari ketiga proses kognitif tersebut dapat dilibatkan dalam berbagai situasi pengambilan 

keputusan. Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa proses kognitif konsumen ini 

melewati beberapa tahapan yang tidak selalu urut yaitu pembelajaran konsumen, 

pengolahan informasi dan persepsi, pengetahuan dan keterlibatan, motivasi dan 

kebutuhan konsumen, sehingga semua tahapan tersebut akan terekam dalam ingatan 

konsumen, yang kedepannya akan muncul pada saat berperilaku dan bersikap.
62

 

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen 

Setiadi (2003) mengatakan bahwa terdapat faktor-faktor internal individual yang 

mempengaruhi perilaku konsumen diantaranya: 1) motivasi, 2) kepribadian, 3) 

pembelanjaan, 4) sikap, 5) persepsi konsumen. Sedangkan menurut Swastha dan 

Handoko (2000) mengatakan bahwa : “Terdapat faktor-faktor lingkungan ekstern yang 

mempengaruhi perilaku konsumen diantaranya: 1) kebudayaan (culture) dan 

kebudayaan khusus (subculture), 2) kelas sosial (social class), 3) kelompok-kelompok 

sosial (social group), kelompok referensi (referensi group), dan 4) keluarga (family)”.
63

 

a. Faktor sosiologis yang mempengaruhi pembelian 

1) Faktor demografi 

2) Faktor perubahan dalam kebiasaan membeli 

3) Faktor pentingnya kesan sosial 

4) Faktor kelompok referensi 

b. Faktor psikologis yang mempengaruhi membeli 

1) Kepribadian (sebagaimana yang dijelaskan kepribadian pembel diatas)  

2) Teori konsep diri, yang dibedakan antara konsep diri nyata dan konsep diri yang 

ideal. 

c. Pengambilan keputusan pembelian 

Keputusan membeli barang atau jasa melalui tahap-tahap sebagai berikut: 

1) Identifikasi kebutuhan oleh pembeli  

Kebutuhan lebih didasarkan pada teori Abraham Masiow, bahwa kebutuhan 

manusia meliputi kebutuhan fisik, rasa aman & keamanan, sosial, harga diri, dan 

aktualisasi diri. 
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2) Motivasi dalam pembelian. 

Terdapat dua motif yang menyebabkan orang membeli: 

a) Motif rasional, yang mendasarkan pada kenyataan-kenyataan seperti yang 

ditunjukkan oleh pembeli. 

b) Motif emosionalmotif pembelian yang dikaitkan dengan perasaan pembeli. 

3) Pengambilan keputusan membeli 

Perlu dipahami proses dalam pengambilan keputusan untuk dipergunakan 

dalam upaya pendekatan konsumen.
64

 

Konsumen sangat dipengaruhi oleh keadaan dan situasi lapisan masyarakat 

dimana ia dilahirkan dan berkembang. Ini berarti konsumen berasal dari lapisan 

masyarakat atau lingkungan yang berbeda akan mempunyai penilaian, kebutuhan, 

pendapat, sikap, dan selera yang berbeda-beda, sehingga pengambilan keputusan dalam 

tahap pembelian akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen menurut Kotler yaitu sebagai berikut:
65

 

a. Faktor  Sosial Dan Budaya 

Budaya merupakan sebuah kepercayaan yang meliputi pembelajaran seseorang 

berdasarkan nilai-nilai dan kebiasaan seseorang, yang dapat mengarahkan seseorang 

untuk menggunakan barang dan jasa. Kepercayaan, nilai-nilai dan kebiasaan 

seseorang itu dapat muncul apabila mereka melakukan interaksi satu sama lain, 

hubungan serta saling mempengaruhinya.
66

 

Faktor sosial merupakan sebagai tambahan atas faktor budaya dalam perilaku 

konsumen, dalam faktor sosial seperti referensi grup, keluarga dan peran sosial serta 

yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam pembelian. Referensi grups 

merupakan kelompokkelompok yang memiliki pengaruh secara langsung maupun 

seacar tidak langsung terhadap sikap dan perilaku konsumen. kelompok ini 

mempunyai pengaruh terhadap seseorang yang dianggapnya sebagai anggota 

kelompok maupun sebagai.
67

 Faktor budaya dan faktor sosial yang biasanya lebih 

berkaitan dengan faktor eksternal, karena faktor budaya dan faktor sosial yang biasa 

menganggap bahwa tindakan maupun emosi seseorang dapat diketahui melalui apa 

yang telah dipelajari dari lingkungan sosialnya. 
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b. Faktor Pribadi 

Untuk faktor pribadi ini banyak dilihat dari segi sisi biologisnya yakni 

menentukan siapa yang menjadi individu dan apa yang telah dilakukannya. Mulai 

dari segala sesuatu yang dirasakan dan dipikirkannya, yang selanjutnya akan 

ditunjukkan dalam bentuk perilaku tertentu, dan yang terakhir akan dikendalikan 

oleh elektrik maupun kimiawi yang berada dalam otak dan bagan lain dari manusia 

tersebut.Faktor pribadi (dari dalam konsumen & diluar control pasar) dibagi menjadi 

dua yaitu: motivasi dan kebutuhan konsumen, keinginan konsumen. contohnya, 

konsumen yang ingin memiliki tubuh langsing, maka dia akan mencari informasi 

mengenai cara-caranya, obat-obatannya, pola makannya dan lain sebagainya yang 

dapat membantunnya untuk memiliki tubuh langsing. Dan dia akan memperhatikan 

segala sesuatu yang mereka jumpai.
68

 

Model proses pengaruh pribadi adalah model bagaimana seseorang 

mempengaruhi orang lain dalam berperilaku. Adapun beberapa teori yang terkait, 

diantaranya sebagai berikut: 

1) Teori menetas 

Menjelaskan bahwa konsumen kelas bawah mempunyai kecenderungan 

dalam meniru perilaku konsumen kelas atas. Pengaruh tersebut akan dijelaskan 

melalaui kelas sosial terutama dalam cara berpakaian serta gaya hidup. 

2) Arus dua arah 

Menyatakan bahwa ide-ide baru biasanya akan mengalir kepada seseorang 

yang berpengaruh. Selanjutnya yaitu akan disampaikan lagi oleh orang-orang 

yang lebih pasif melalui lisan dalam mencari informasi. Teori ini menjelaskan 

bahwa seorang penerima yang mempunyai inisiatif untuk mencari orang-orang 

yang dipercayakan dalam memberikan informasi dan saran. 
69

 

Gaya hidup menggambarkan kehidupan seseorang dalam beraktivitasnya 

(pekerjaan, hobi, belanja, olahraga, kegiatan, sosial), minat (makanan, mode, 

keluarga, rekreasi) dan opini yang lebih dari hanya kelas sosial dan kepribadian 

seseorang serta gaya hidup yang menampilkan pola seseorang dalam berinteraksi dan 

bereaksi secara keseluruhan di dunia.
70

 

                                                             
68

Ibid., hlm.82. 
69

 Ibid., hlm.86 
70

Daryanto dan Ismanto Setyabudi, “Konsumen dan Pelayanan Prima”, (Yogyakarta: Gava Media, 

2014),.hlm.84. 



30 
 

c. Faktor-faktor psikologis  

Fatkor psikologi berkaitan dengan intra psychic, yaitui mereka lebih berminat 

dengan proses mental dibandingkan dengan proses biologis. Kebudayaan dapat 

diartikan sebagai simbol dan barang-barang yang telah diciptakan oleh masyarakat, 

yang nantinya akan diwariskan secara turun menurun dari generasi satu kegenerasi 

selanjutnya yang akan menjadi faktor penentu (determinants) dan yang akan 

mengatur (regulator) perilaku anggotanya.
71

 

d. Sikap dan Perilaku yang Dipengaruhi oleh Budaya 

Ada 10 sikap dan perilaku konsumen yang sangat dipengaruhi oleh budaya yang 

telah disebutkan oleh, diantaranya:  

a) Kesadaran diri dan ruang (sense of self and space) 

b) Komunikasi dan bahasa 

c) Pakaian dan penampilan 

d) Makanan dan kebiasaan makan  

e) Hubungan keluarga, organisasi dan lembaga pemerintah 

f) Kebiasaan kerja.
72

 

e. Aspek-Aspek Budaya 

Suatu sistem budaya dibagi menjadi beberapa dalam area fungsional diantaranya : 

1. Ekologi, merupakan suatu sistem beradapsi pada lingkungannya. Ekologi ini 

dibentuk untuk memperoleh dan mendistribusikan (contonya masyarakat industri 

maupun masyarakat berkembang). Katakan saja seperti negara Jepang yang ahli 

dalam merancangkan produk yang efesien karena negara Jepang pula dihadapkan 

dengan luas wilayah yang cukup sempit. 

2. Struktur sosial adalah wilayah yang berfungsi untuk menjaga terlibatnya 

kehidupan sosial. Struktur sosial ini mencakup kelompok politik domestik yang 

lebih besar dalam budaya keluarga lengkap. 

3. Ideologi merupakan sifat mental dari orang-orang yang berkaitan dengan 

lingkungan dan kelompok sosial lainnya. Fungsi dari ideologi ini tergantung pada 

bagaimana anggota masyarakat memiliki pandangan yang umumnya pada 
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dunia,contohnya bagaimana prinsip-prinsip moral, etos dan prinsip-

prinsipestetik.
73

 

Dalam hal membeli terdapat beberapa jenis-jenis pelanggan adalah sebagai 

berikut:
74

 

1) Pelanggan Trend Setter. 

Pelanggan Trend Setter ini merupakan konsumen tripikal yang menyukai 

sesuatu yang baru dan yang belum orang lain miliki. Konsumen ini 

mendefinisikan dirinya menjadi golongan pertama yang memilikinya. Pelanggan 

yang seperti ini biasanya akan dijadikan sebagai rujukan oleh orang-orang 

disekitarnya. 

2) Pelanggan Value Sekker. 

Pelanggan Value Sekker merupakan konsumen yang memiliki pendirian 

sendiri dan memiliki pertimbangan. Konsumen ini relatif sulit untuk dipengaruhi 

karena konsumen ini lebih mendasarkan kebutuhannya terhadap alasan-alasan 

yang rasional. Karena mereka beranggapan bahwa teknologi yang terbaru akan 

selalu memiliki harga yang tinggi (mahal). Dan mereka akan sabar menunggu 

untuk selama berbulan-bulan untuk mendapatkan harga yang relativ murah, 

karena pada dasarnya mereka lebih mengutamakan faktor value dari pada gengsi 

dalam membeli sebuah produk.ian  

3. Proses Pengambilan Keputusan  Pembelian  

Menurut Schiffman dan Kanuk mendefenisikan keputusan sebagai pemilihan 

suatu tindakan dari dua pilihan alternatif atau lebih. Seorang konsumen yang hendak 

memilih harus memiliki pilihan alternatif. Setiadi mendefinisikan bahwa inti dari 

pengambilan keputusan pembelian adalah proses pengintegrasian yang 

mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua perilaku alternatif atau 

lebih.
75

 

Keputusan pembelian merupakan kegiatan individu yang secara langsung terlibat 

dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian terhadap produk yang 

ditawarkan oleh penjual. keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh ciri-ciri 
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kepribadiannya, termasuk usia, pekerjaan, keadaan ekonomi. Perilaku konsumen akan 

menentukan proses pengambilan keputusan dalam melakukan pembelian.
76

 

Sedangkan menurut Philip Kotler dan Gary Amstrong keputusan pembelian 

adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen benar-

benar akan membeli. 
77

 Sedangkan Kotler & Amstrong (2014) keputusan pembelian 

adalah Pengambilan keputusan oleh konsumen untuk melakukan pembelian suatu 

produk diawali oleh adanya kesadaran atas pemenuhan kebutuhan dan keinginan.
78

 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, keputusan pembelian 

adalah tindakan yang dilakukan oleh konsumen sebelum dan sesudah membeli barang 

setelah melakukan pemilihan terhadap barang yang akan dibeli 

Terdapat lima  tahapan dalam roses pengambilan keputusan konsumen yaitu 

sebagai berikut: 
79

 

a. Pengenalan Masalah 

Penganalisaan keinginan dan kebutuhan ini ditujukan terutama untuk 

mengetahui adanya keinginan dan kebutuhan yang belum terpenuhi dan belum 

terpuaskan. Jika kebutuhan tersebut diketahui, maka konsumen akan segera 

memahami adanya kebutuhan yang belum segera terpenuhi atau masih bisa ditunda 

pemenuhannya, serta kebutuhan yang samasama harus dipenuhi. Jadi dari tahap ini 

proses pembelian itu mulai dilakukan.  

b. Pencarian Informasi 

 Konsumen yang tergugah kebutuhannya akan terdorong untuk mencari 

informasi yang lebih banyak mengenai produk atau jasa yang ia butuhkan. Pencarian 

informasi dapat bersifat aktif maupun pasif. Informasi yang bersifat aktif dapat 

berupa kunjungan terhadap beberapa toko untuk membuat perbandingan harga dan 

kualitas produk, sedangkan pencarian informasi pasif, dengan membaca suatu 

pengiklanan di majalah atau surat kabar tanpa mempunyai tujuan khusus dalam 

perkiraanya tentang gambaran produk yang diinginkan.  

c. Evaluasi Alternatif 

Tahap ini meliputi dua tahap, yaitu menetapkan tujuan pembelian dan menilai 

serta mengadakan seleksi terhadap alternatif pembelian berdasarkan tujuan 
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pembeliannya. Tujuan pembelian bagi masing-masing konsumen tidak selalu sama, 

tergantung pada jenis produk dan kebutuhannya. Ada konsumen yang mempunyai 

tujuan pembelian untuk meningkatkan prestasi, ada yang sekedar ingin memenuhi 

kebutuhan jangka pendeknya dan sebagainya. 

d. Keputusan Pembelian 

Keputusan untuk membeli disini merupakan proses pembelian yang nyata. 

Jadi, setelah tahap-tahap dimuka dilakukan maka konsumen harus mengambil 

keputusan apakah membeli atau tidak. Bila konsumen memutuskan untuk membeli, 

konsumen akan menjumpai serangkaian keputusan yang harus diambil menyangkut 

jenis produk, merek, penjual, kuantitas, waktu pembelian dan cara pembayarannya. 

Perusahaan perlu mengetahui beberapa jawaban atas pertanyaan–pertanyaan yang 

menyangkut perilaku konsumen dalam keputuan pembeliannya. 

e. Perilaku Pasca pembelian 

Setelah membeli pembelian, konsumen mungkin mengalami ketidaksesuaian 

karena memerhatikan fitur-fitur tertentu yang menganggu atau mendengar hal-hal 

yang menyenangkan tentang merek lain, dan akan selalu siaga terhadap informasi 

yang mendukung keputusan. Komunikasi pemasaran harus memasok keyakinan dan 

evaluasi yang mengukuhkan pilihan konsumen dan membantu dia merasa nyaman 

dengan merek. Selain itu terdapat beberapa faktor-faktor atau alasan konsumen 

dalam megambil keputusan pembelian yaitu sebagai berikut :  

1) Kenyamanan lokasi 

2) Kecepatan pelayanan  

3) Kemudahan dalam mencari barang 

4) Kondisi toko yang tidak hiruk-pikuk 

5) Harga 

6) Aneka pilihan barang 

7) Pelayanan yang ditawarkan 

8) Penampilan toko yang menarik 

Ada tiga aktivitas yang berlangsung dalam proses keputusan pembelian oleh 

konsumen ( Hahn, 2002) 

1) Rutinitas konsumen dalam melakukan pembelian.  

2) Kualitas yang diperoleh dari suatu keputusan pembelian.  

3) Komitmen atau loyalitas konsumen . 

 



34 
 

4. Tipe-Tipe Proses Pengambilan Keputusan 

Tipe Pengambilan keputusan (decision making) adalah tindakan manajemen 

dalam pemilihan alternative untuk mencapai sasaran. Keputusan dibagi dalam 3 tipe  

yaitu sebagai berikut:
80

 

a. Keputusan terprogram/keputusan terstruktur : keputusan yang berulang-ulang dan 

rutin, sehingga dapat diprogram. 

b. Keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur : keputusan yang sebagian 

dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin dan sebagian tidak terstruktur. 

c. Keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur : keputusan yang tidak terjadi 

berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. 

Kelompok pembeli yang tidak mengetahui motif pembelian sebenarnya terhadap 

produk tertentu, biasanya motif pembelian mereka memang sangat sulit diketahui. 

Dimensi untuk mengukur keputusan pembelian yang diambil oleh konsumen, antara 

lain : 

a. Benefit Association 

Kriteria benefit association menyatakan bahwa konsumen menemukan manfaat 

dari produk yang akan dibeli dan menghubungkan dengan karakteristik merek. 

Kriteria manfaat yang bisa diambil adalah kemudahan mengingat nama produk 

ketika dihadapkan dalam keputusan membeli produk. 

b. Prioritas dalam membeli 

Prioritas untuk membeli terhadap salah satu produk yang ditawarkan bisa 

dilakukan oleh konsumen apabila perusahaan menawarkan produk yang lebih baik 

dari produk pesaingnya. 

c. Frekuensi pembelian 

Ketika konsumen membeli produk tertentu dan merasa puas dengan kinerja 

produk tersebut, maka konsumen akan sering membeli kembali produk tersebut 

kapanpun membutuhkannya.
81

 

 

 

 

B. Perilaku Konsumen Dalam Pandangan  Islam 
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C. Perilaku Konsumen Dalam Pandangan  Islam 

Teori ekonomi mengatakan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu 

berusaha memaksimalkan kepuasannya dan selalu bertindak rasional. Para konsumen akan 

berusaha memaksimalkan kepuasannya selama kemampuan finansialnya memungkinkan. 

Mereka memiliki pengetahuan tentang alternatif produk yang dapat memuaskan kebutuhan 

mereka. Kepuasan menjadi hal yang yang teramat penting dan seakan menjadi hal utama 

untuk dipenuhi.
82

  

Dalam ekonomi Islam, konsumsi diakui sebagai salah satu perilaku ekonomi dan 

kebutuhan asasi dalam kebutuhan manusia. Perilaku konsumsi diartikan sebagai setiap 

perilaku seorang konsumen untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, Islam menekankan bahwa fungsi perilaku 

konsumen adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia baik jasmani maupun rohani. 

Dengan demikian manusia dapat  memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba 

Allah untuk mendapatkan kebahagiaan.
83

 

Menurut J.F Engel pengertian perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu 

yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan 

jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan, persiapan dan penentuan 

kegiatan-kegiatan tersebut.
84

 Perilaku konsumen adalah bagaimana konsumen akan 

menanggapi atau akan merespons bila terjadi perubahan harga atas suatu permintaan 

barang atau jasa yang diperlukan.
85

 

Konsumsi sendiri merupakan upaya mengeluarkan.uang  dalam rangka memenuhi 

kebutuhan. Pengeluaran dalam Islam memiliki dua tipe yaitu pengeluaran seorang muslim 

dalam memenuhi kebutuhan duniawi dan keluarga mereka dan tujuan dari konsumsi 

terebut.semata-mata untuk kemaslahatan dunia.akhirat. Konsumsi merupakan  kegiatan 

yang tidak bisa dipisahkan dari rantai kehidupan manusia dan dari rantai ekonomi, yaitu 

berdampingan dengan produksi dan distribusi.  

Konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik 

dan jauh dari sesuatu yang diharamkan, maka suatu barang dapat memotivasi yang 

mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas konsumsi yang juga harus sesuai dengan 
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prinsip konsumsi itu sendiri.
86

 Teori konsumsi dalam perspektif Islam dibangun atas dasar. 

syariah Islam dan mememiliki perbedaan.yang mendasar dengan teori konvensional. 

Dimana pola konsumsi Islami berprinsip yaitu dengan mengutamakan kebutuhan akhirat 

daripada dunia, dapat konsisten atau istiqomah dalam prioritas dan pemenuhan yang baik 

dan selalu memperhatikan etika dan norma.
87

  Adapun dasar perilaku konsumsi yang 

Islami telah dijelaskan dalam surat Al-Maidah (5): 87-88 

                                     

                             

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik 

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

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah 

makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan 

bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.
88

 

 

D. Konsep  Konsumsi Dalam Islam 

Dalam bidang konsumsi Islam tidak menganjurkan pemenuhan keinginan yang tak 

terbatas, norma Islam adalah memenuhi kebutuhan manusia, dimana dalam memenuhi 

kebutuhan tersebut Islam menyarankan agar manusia bertindak ditengah-tengah (moderity) 

dan sederhana (simplicity). Banyak larangan bagi konsumen diantaranya ishraf/berlebih-

lebihan.
89

 Dalam Islam,  konsumsi merupakan  penggunaan terhadap komoditas yang baik 

dan jauh dari sesuatu yang diharamkan, maka suatu barang dapat memotivasi yang 

mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas konsumsi yang juga harus sesuai dengan 

prinsip konsumsi itu sendiri.
90

 

Ilmu ekonomi konvensional tampaknya tidak membedakan antara kebutuhan dan 

keinginan. Karena keduanya memberikan efek yang sama bila tidak terpenuhi, yakni 

kelangkaan. Dalam kaitan ini, imam Al-Ghazali tampaknya telah membedakan dengan 

jelas antara keinginan (raghbah dan syahwat) dan kebutuhan (hajat). Menurut Imam Al-
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Ghazali kebutuhan (hajat) adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang 

diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan 

fungsinya.
91

 

Konsumsi tentunya bukan sekedar makan dan minum saja, tetapi juga menyangkut 

aktifitas ekonomi lainnya, seperti membeli dan memakai barang dan menggunakan layanan 

jasa.
92

 Menurut Imam al-Ghazali mengatakan ada lima kebutuhan dasar yang sangat 

bermanfaat bagi kehidupan manusia dan kesejahteraan masyarakat tergantung pada 

pencarian dan pemeliharaan lima tujuan, yaitu sebagai berikut: 

1. Kehidupan atau jiwa (al nafs)  

2. Properti atau harta (al-mal)  

3. Keyakinan (al-din)  

4. Intelektual (al-aql)  

5. Keluarga atau keturunan (al-nasl).  

Untuk menjaga kontinuitas kehidupan, maka manusia harus memelihara 

keturunannya (al-nasl/posterity). Meskipun seorang muslim meyakini bahwa horizon 

waktu kehidupan tidak hanya menyangkut kehidupan dunia melainkan hingga akhirat, 

tetapi kelangsungan kehidupan dunia amatlah penting. Kita harus berorientasi jangka 

panjang dalam merencanakan kehidupan dunia, tentu saja dengan tetap berfokus kepada 

kehidupan akhirat. Oleh karenanya, kelangsungan keturunan dan keberlanjutan dari 

generasi ke generasi harus diperhatikan. Ini merupakan suatu kebutuhan yang amat penting 

bagi eksistensi manusia. Semua barang dan jasa yang mendukung tercapainya dan 

terpeliharanya kelima elemen tersebut pada setiap individu, itulah yang disebut dengan 

maslahah.  

Aktivitas ekonomi meliputi produksi, konsumsi dan pertukaran yang menyangkut 

maslahah tersebut harus dikerjakan sebagai religious duty atau ibadah. Tujuannya bukan 

hanya kepuasan di dunia saja tetapi juga kesejahteraan diakhirat (falah). Semua aktivitas 

tersebut memiliki maslahah bagi umat manusia disebut‚ needs (kebutuhan), dan semua 

kebutuhan itu harus terpenuhi. Mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi kebutuhan atau 

keinginan adalah tujuan dari aktivitas ekonomi Islam, dan usaha pencapaian tujuan itu 

adalah salah satu kewajiban dalam beragama.
93
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Teori Konsumsi menurut pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam adalah 

pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang memberikan maslahah/kebaikan dunia dan 

akhirat bagi konsumen itu sendiri. Secara umum pemenuhan kebutuhan akan memberikan 

tambahan manfaat fisik, spiritual, intelektual, ataupun material, sedangkan pemenuhan 

keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis disamping manfaat lainnya. Jika 

suatu kebutuhan diinginkan oleh seseorang maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan 

melahirkan maslahah sekaligus kepuasan, namun jika pemenuhan kebutuhan tidak 

dilandasi oleh keinginan, maka hanya akan memberikan manfaat semata, artinya jika yang 

diinginkan bukan kebutuahan maka pemenuhan keinginan tersebut hanya akan 

memberikan kepuasan saja.
94

 

Tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk 

beribadah kepada Allah. Sesungguhnya mengonsumsi sesuatu dengan niat untuk 

meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan 

konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala. Sebab hal-hal 

yang mubah bisa menjadi ibadah jika disertai niat pendekatan diri (taqarrub) kepada Allah, 

seperti: makan, tidur dan bekerja, jika dimaksudkan untuk menambah potensi dalam 

mengabdi kepada Ilahi. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dinilai sebagai sarana wajib yang 

seorang muslim tidak bisa mengabaikannya dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki 

Allah dalam penciptaan manusia, yaitu merealisasikan pengabdian sepenuhnya hanya 

kepada-Nya sesuai dengan firman Allah yang mengatakan bahwa: (Q.S. Az-Dzariyat: 

56).
95

 

                

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi 

kepada-Ku. 

Oleh karena itu, tidak aneh apabila Islam mewajibkan manusia mengonsumsi apa 

yang dapat menghindarkan dari kerusakan dirinya, dan mampu melaksanakan kewajiban-

kewajiban yang dibebankan Allah kepadanya.  

Seorang muslim untuk mencapai tingkat kepuasan harus mempertimbangkan 

beberapa hal , yaitu seperti barang yang dikonsumsi tidak haram termasuk didalamnya 

berspekulasi (menimbun barang dan melakukan kegiatan di pasar gelap, tidak mengandung 
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riba, memperhitungkan zakat dan infaq). Oleh karena itu kepuasan seorang muslim tidak 

didasarkan atas banyak sedikitnya barang yang dikonsumsi, tetapi didasarkan atas berapa 

besar nilai ibadah yang didapatkan dan apa yang dilakukannya. 
96

 

Istilah konsumsi dipahami sebagai aktivitas menggunakan, menghabiskan, atau 

memanfaatkan barang atau jasa untuk mememuhi kebutuhan hidup. Ada barang yang 

langsung habis, ada yang berangsur habis. Tujuan konsumsi dibedakan menjadi: 
97

 

a. konsumsi sosial  

b. produktif 

c. keindahan  

d. masa depan 

e. keamanan dan kesehatan 

f. kesenangan/hobi/kepuasan. 

 

1. Prinsip Dasar Konsumsi  Islam 

Dalam berperilaku konsumsi, seorang muslim memiliki prinsip yang harus 

dipegang. Seperti yang diuraikan oleh Yusuf Qardhawi sebagai berikut.
98

  

a. Aktivitas konsumsi didasari oleh pemenuhan kebutuhan secara lahir dan batin.  

Proses ini menjadi bagian pokok dalam konsumsi. Konsumsi dilakukan dengan 

mengutamakan kebutuhan dari pada keinginan. Konsumsi tidak didasari oleh 

keinginan hawa nafsu untuk mencapai kepuasan semata, meskipun di satu sisi nafsu 

syahwat memiliki beberapa faedah tertentu. Seperti nafsu untuk makan agar 

seseorang tetap hidup dan mencegahnya dari kematian. 

Nafsu bersetubuh agar seseorang mendapatakan keturunan, demi menjaga 

kelestarian hidup manusia. Di sisi lain nafsu juga akan mendorong manusia untuk 

terus memenuhi keinginan yang tanpa batas Nafsu membuat manusia memiliki 

kecintaan terhadap dunia sehingga ia lupa dari mengingat Allah. 

b. Sumber pemenuhan dari barang atau jasa yang akan dikonsumsi harus sesuai dengan 

ajaran Islam.  
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Sumber dana yang akan digunakan adalah dana yang halal dan tidak 

mengandung riba. Harta yang digunakan tidak hasil dari pekerjaan dan usaha yang 

dilarang oleh Islam. Seperti: uang hasil pencurian, perampokan, korupsi dan lain-

lain. Meskipun sumber dana tersebut dibelanjakannya untuk sesuatu yang halal. 

c. Barang dan jasa yang dikonsumsi harus sesuai dengan ajaran Islam. Barang dan jasa 

tersebut harus halal. 

tidak diperbolehkan mengkonsumsi sesuatu yang haram. Seperti: daging babi, 

minuman keras, narkoba dan lain-lain.  

d. Memiliki Sikap Pemurah  

 Yaitu bersikap dalam pertengahan antara kikir dan pemborosan. Seseorang 

memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam konsumsi, 

seseorang juga harus memperhatikan lingkungan sekitarnya, tidak menjaga dan 

memegang erat hartanya dengan sifat kikir, tidak menyempitkan dan menahan diri 

dari aktifitas konsumsi. Selain itu ia juga tidak membelanjakan harta dengan 

berlebihan. Sebab perilaku ini akan menjadikan seseorang membuang-buang 

hartanya . 

e. Mempertimbangkan lingkungan sekitarnya.  

Harta yang dimiliki seseorang tidak hanya dikonsumsi untuk memenuhi 

kebutuhan dirinya saja. Dalam konsumsi seorang konsumen muslim juga harus 

mempertimbangkan lingkungan sekitarnya. Harta yang dimiliki diserahkan atau 

dibagikan kepada orang disekelilingnya, untuk meningkatkan dan mewujudkan 

kesejahteraan sosial 

Dalam pemenuhan kebutuhannya, Islam membedakan antara keinginan dan 

kebutuhan manusia. Keinginan (raghbah atau syahwiat) adalah kehendak yang 

mengajak kepada kepuasan untuk memenuhi hawa nafsu. Nafsu tersebut membawa 

manfaat untuk masasekarang (manfaat di dunia). Dan mendatangkan melarat pada masa 

yang akan datang (kesengsaraan di akhirat). Sedangkan kebutuhan (hajjah) adalah 

keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukannya. Dengan tujuan 

untuk mempertahankan hidup dan menjalankan fungsinya (sebagai khalifatullah di 

muka Bumi).
99

 Menurut Al-Ghazali kebutuhan manusia terbagi menjadi tiga tingkatan, 

yaitu sebagai berikut:
100
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a. Kebutuhan Dasar (Ḍaruriyat) 

Kebutuhan ini adalah kebutuhan pokok dan mendesak yang harus dipenuhi 

oleh manusia. Keburuhan ini mencakup lima elemen pokok dalam kehidupan 

manusia (jiwa, agama, ilmu, harta dan keturunan), demi kelangsungan hidupnya. 

Sebab didalam kebutuhan ini mengandung falaḥ (kesejahteraan akhirat) dan ḥayyat 

ṭayyibah. 

Pemenuhan kebutuhan ḍaruriyat merupakan tujuan utama dalam kehidupan 

manusia. Manusia memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, 

karena itu pemenuhan kebutuhan tersebut merupakan kewajiban yang harus 

dilakukan oleh manusia. Contohnya seperti kebutuhan akan makanan sehari-hari, 

pakaian, dan obat-obatan. 

b. Kebutuhan Menengah (Ḥajjiyat) 

Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang dipenuhi untuk menghilangkan kesulitan 

manusia. Kebutuhan ini cenderung bersifat subyektif. Setiap individu memiliki 

tingkat perbedaan dalam memenuhi kebutuhan ḥajjiyat. Hal ini dipengaruhi oleh 

keadaan ekonomi atau lingkungan sosialnya. Misalnya seseorang yang memiliki 

pendapatan tinggi cenderung memiliki keinginan yang lebih, dari pada seseorang 

yang memiliki pendapatan rendah. Seperti luasnya tempat tinggal, makanan yang 

enak, memiliki kendaraan dan yang lainnya.  

d. Kebutuhan tinggi (tahsiniyat) 

Kebutuhan ini adalah kebutuhan pelengkap yang dipenuhi untuk mendapatkan 

kenyamanan dan kenikmatan. Islam tidak melarang seseorang untuk memenuhi 

kebutuhan kamaliyat. Menurut Al-Ghazali kebutuhan ini adalah kebutuhan yang 

menyangkut kemegahan dan kemewahan. Pemenuhan kebutuhan ini dilakukan untuk 

menolak dan melindungi diri dari kedzaliman dan hinaan. Kebutuhan tersebut 

termasuk kebutuhan yang diperlukan oleh orang muslim. Seperti kemegahan yang 

dimiliki oleh penguasa. Akan tetapi kebutuhan ini kadar pemenuhannya tidak boleh 

melebihi dua kebutuhan sebelumnya. Pemenuhan kebutuhan kamaliyat yang tidak 

sesuai kadarnya cenderung akan membuat manusia sibuk dengan kenikmatan. Selain 

itu juga akan menimbulkan israf dan tabzir. 

Islam menganjurkan seseorang untuk bertawakal dan berusaha memenuhi 

kebutuhan dasarnya yang disebut maslahah. Dasar pemenuhan dalam konsumsi menurut 

Al-Ghazali ada empat yaitu sebagai berikut: 



42 
 

a. Memiliki ilmu pengetahuan dan pemahaman bahwa usaha untuk mencari nafkah, 

memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya adalah sesuatu yang maslahah 

dan memberikan manfaat. Sebaliknya, tidak berusaha memenuhi kebutuhan pokok 

dalam hidup adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syara’. Seseorang tidak 

diperbolehkan menghadiri pengajian, majlis dzikir dan tempat-tempat ibadah dengan 

keyakinan jika kehadirannya itu akan membuat kebutuhannya tercukupi tanpa harus 

bekerja dan berusaha. 

b. Menyimpan sesuatu yang bermanfaat seperti menabung. Dengan niat untuk 

memelihara harta dan kelangsungan hidupnya agar ia dapat menjalankan ibadah. 

c. Menjaga dan memelihara diri dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Seperti 

memiliki rumah untuk melindungi hartanya dari pencuri. Melindungi dirinya dari 

panas matahari dan terkaman binatang buas. 

d. Menghilangkan hal-hal yang menyusahkan dirinya. Seperti kebutuhan berobat saat ia 

sedang sakit 

Keempat dasar diatas adalah landasan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan 

dasarnya. Pemenuhan kebutuhan tersebut tidak diperbolehkan melebihi kadar 

keperluannya. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ḥajjiyat dan tahsiniyat. 

Pemenuhan kebutuhan ḥajjiyat dan tahsiniyat tidak diperbolehkan melebihi kadar 

keperluannya. Sebab akan membuat seseorang cenderung hidup dengan bermewah-

mewahan sehingga ia larut dalam kenikmatan duniawi. Meskipun menikmati harta 

dunia bukanlah sesuatu yang dilarang dalam Islam. Akan tetapi kenikmatan yang 

berlebihan dapat menjadi hijab dalam mendekatkan diri kepada Allah.  

Harta yang dimiliki seseorang tidak hanya dikonsumsi untuk memenuhi 

kepuasanya saja. Tetapi juga digunakan untuk sesuatu yang memberikan manfa’at. 

Manfaat yang dimaksud oleh Al-Ghazali adalah manfaat dalam keduniaan dan manfaat 

dalam keagamaan. Harta yang dimiliki diperniagakan untuk mendapatkan kedua 

manfaat tersebut dan tidak melebihi kadar keperluannya.Menurut Al-Ghazali manfaat 

duniawi adalah manfaat yang didapatkan seseorang untuk berlangsungnya kehidupan 

atau hilangnya kesusahan dalam hidupnya.  

2. Faktor-faktor Pengambilan Keputusan  Konsumsi  

a. Faktor Kebudayaan  

Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas terhadap perilaku 

konsumen. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, sub-kultur, 
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dan kelas sosial pembeli. Kultur adalah penentu paling pokok dari keinginan dan 

perilaku seseorang. Makhluk yang lebih rendah umumnya akan dituntun oleh naluri. 

Sedangkan manusia biasanya mempelajari perilaku dari lingkungan sekitar, sehingga 

nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku seseorang yang tinggal di daerah tertentu 

akan berbeda dengan orang yang tinggal di daerah lain. Sub-kultur merupakan lebih 

kecil di banding kultur yang memiliki etnis yang lebih khas. Sedangkan kelas sosial 

adalah susunan yang relatif permanen dan teratur dalam suatu masyarakat yang 

anggotanya memiliki nilai, minat, dan perilaku yang sama. 

b. Faktor Sosial  

Perilaku konsumen juga akan dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti kelompok 

kecil, keluarga, peran dan status sosial dari konsumen tersebut. Kelompok ini sangat 

berpengaruh besar dalam pengambilan keputusan, sehingga pemasar harus sangat 

memperhatikan faktor kelompok dalam menyusun strategi pemasaran. Kelompok ini 

bisa di bedakan menjadi dua yaitu kelompok primer dan kelompok rujukan.  

Kelompok primer terjadi karena interaksi secara intensif, seperti keluarga dan 

teman. Kelompok ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap keputusan 

konsumen. Sedangkan kelompok rujukan adalah kelompok yang merupakan titik 

perbandingan atau tatap muka atau tidak langsung dalam pembentukan sikap 

seseorang. Faktor sosial yang lain adalah peran dan status. Tiap peran membawa 

status yang mencerminkan penghargaan umum oleh masyarakat. Contohnya adalah 

direktur yang mamiliki pakaian mahal dan mobil mewah.
101

 

c. Faktor Pribadi  

Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakter pribadi seperti 

umur dan tahap daur hidup pembeli, jabatan, keadaan ekonomi, gaya hidup, 

kepribadian, konsep diri pembeli yang bersangkutan. Daur hidup berkaitan dengan 

siklus hidup seseorang. Tahapan-tahapan dalam hidup psikologi berhubungan dengan 

perubahan atau transformasi tertentu pada saat mereka menjalani hidup. Jabatan 

mengidentifikasikan kelompok pekerja yang memiliki minat di atas rata-rata.  

Keadaan tertentu ini tidaklah lain adalah pendapatan yang dapat dibelanjakan, 

tabungan, harta, dan aktivitas meminjam. Gaya hidup adalah pola hidup yang 

diekspresikan oleh minat, pendapatan, kegiatan yang semua itu tidak akan lepas dari 
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interaksi dengan lingkungannya. Konsep diri adalah karakteristik psikologis yang 

berbea dari setiap yang memandang respon terhadap lingkungan yang konsisten.
102

 

d.  Faktor Psikologis 

Seseorang mempunyai banyak kebutuhan baik yang bersifat biogenik ataupun 

biologis. Kebutuhan ini timbul dari suatu keadaan fisiologis tertentu seperti lapar, 

haus dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan yang bersifat psikologis adalah 

kebutuhan yang timbul dari keadaan tertentu seperti kebutuhan untuk diakui, harga 

diri, atau kebutuhan untuk diterima lingkungan. Sedang faktor psikologis yang utama 

adalah motivasi, persepsi, proses belajar, serta kepercayaan dan sikap.llll 

2. Asas-asas Konsumsi Islam 

3. Asas-asas Konsumsi Islam 

Dalam konsumsi terdapat beberapa pedoman syariah mengenai konsumsi yang 

terbagi atas empat azaz yaitu sebagai berikut: 

a. Asas maslahah dan manfaat yaitu membawa maslahat dan manfaat bagi jasmani dan 

rohani dan sejalan dengan nilai maqasid syariah. Termasuk dalam hal ini kaitan 

konsumsi dengan halal dan thoyyib.  

b. Azas kemandirian yaitu asas ini merupakan perencanaan, ada tabungan, mengutang 

adalah kehinaan. Nabi SAW menyimpan sebagian pangan untuk kebutuhan 

keluarganya selama setahun.  

c. Azas kesederhanaan yaitu merupakan asas yang bersifat qanaah dan tidak mubazir  

b. Asas sosial yaitu asas yang menganjurkan untuk berinfaq yang tertera pada Alquran . 

Konsumen muslim seharusnya tidak mengikuti gaya konsumsi kaum xanthous 

yang berkarakteristik menuruti hawa nafsu. Tidak boleh hidup bermewah-mewahan 

(Tarf). Tarf adalah sebuah sikap berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan dalam 

menikmati keindahan dan kenikmatan dunia. Islam sangat membenci tarf karena 

merupakan yang menyebabkan turunnya azab dan rusaknya kehidupan umat.
103

   

Dampak negatif dari hidup bermewah-mewahan adalah adanya stagnasi dalam 

peredaran sumber daya ekonomi serta terjadinya distorsi dalam pendistribusian. Selain 

itu dana investasi akan terkuras demi memenuhi kebutuhan konsumsi, hingga akhirnya 

terjadi kerusakan dalam setiap sendi perekonomian. Menjauhi Israf, Tabdzir, dan Safih. 

Israf adalah melampaui batas hemat dan keseimbangan dalam berkonsumsi. Israf 
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merupakan perilaku di bawah tarf. Tabdzir adalah melakukan konsumsi secara 

berlebihan dan tidak proposional. Syariat Islam melarang perbuatan tersebut karena 

dapat menyebabkan distorsi dalam distribusi harta kekayaan yang seharusnya tetap 

terjaga demi menjaga kemaslahatan hidup masyarakat. 

Menjauhi mengkonsumsi atas barang dan jasa yang membahayakan Syariah 

mengharamkan mengkonsumsi atas barang-barang dan jasa yang berdampak negatif 

terhadap kehidupan manusia baik dari segi sosial dan ekonomi yang didalamnya sarat 

dengan kemudaratan bagi individu dan masyarakat serta ekosistem masyarakat bumi. 

Konsumsi terhadap komoditas dan jasa yang dapat membahayakan kesehatan dan 

tatanan kehidupan sosial, sangat berdampak bagi kehidupan ekonomi. Seperti halnya 

narkoba, minuman keras, judi dan penyakit sosial lainnya dapat menimbulkan tindakan 

kriminal yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat. Ajaran Islam menganjurkan 

pola konsumsi yang mengunakan harta secara wajar dan berimbang........ 

5. Batasan-Batasan Konsumsi Dalam Islam 

Konsumsi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari peranan tingkat keimanan. 

Peranan keimanan menjadi tolak ukur yang penting karena keimanan memberikan cara 

pandang dunia terhadap sesuatu yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia.
104

 

Batasan konsumsi dalam Islam tidak hanya memperhatikan aspek halal-haramnya saja 

tetapi termasuk pula yang diperhatikan adalah baik, cocok, bersih, tidak menjijikkan, 

larangan israf dan larangan bermegah-megahan. Karena perhitungan antara pendapatan, 

konsumsi dan simpanan sebaiknya ditetapkan atas dasar keadilan sehingga tidak 

melampaui batas dengan terjebak pada sifat boros maupun kikir. 

Sudah jelas Islam telah menetukan batasan-batasan dalam berkonsumsi 

sebagaimana manusia dituntut untuk mengkonsumsi dengan tidak berlebih-lebihan, dan 

mengkonsumsi barang yang halal dan yang baik sesuai aturan yang diterapkan oleh Al-

Quran dan hadits. Konsumsi dalam Syariah tidak hanya berlaku pada makanan dan 

minuman saja, tetapi juga mencakup komoditi lainnya. Pelarangan atau pengharaman 

konsumsi untuk suatu komoditi bukan tanpa sebab, pengharaman untuk komoditi karena 

zatnya dikarenakan memiliki keterkaitan langsung yang dapat membahayakan terhadap 

moral maupun spiritual.
105

 

 

                                                             
104

 Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.15 
105

Aulia Rahman & Muh Fitrah,  Perilaku Konsumsi Masyarakat Dalam Perspektif Islam di Kelurahan 

Barombong Kota Makassar, (LAA MAISYIR, Volume 5, Nomor 1, Januari 2018), hlm 28-29. 



46 
 

6. Tujuan Konsumsi Menurut Islam 

Konsep konsumsi menurut Al-Ghazali tidak hanya berorientasi kepada kepuasan 

saja. Meskipun Al-Ghazali tidak menafikan tabiat manusia yang cenderung mengikuti 

keinginannya. Tujuan konsumsi menurut al Ghazali adalah sebagai berikut:
106

 

a. Tujuan Materil  

Aktivitas konsumsi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tubuh manusia, 

sehingga ia dapat bertahan hidup dan mendapatkan hayyat thayyibah (kehidupan 

yang baik). Seperti mengkonsumsi makanan, menggunakan pakaian dan membangun 

rumah untuk tempat tinggal. 

b. Tujuan Spiritual 

Aktivitas konsumsi dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat 

(falah). Dengan tujuan spiritual maka aktifitas konsumsi yang dilakukan oleh 

manusia tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga memiliki 

nilai ibadah. 

c. Tujuan Sosial  

Aktifitas konsumsi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sosial dan 

mencapai maslahah guna memenuhi kebutuhan orang disekitarnya agar tercipta 

kesejahteraan sosial, misalnya dengan sedekah dan membayar zakat.  Dasar dan 

motivasi dalam konsumsi adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Sehingga 

konsumsi yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan syari’at Islam 

Konsumsi yang dilakukan dengan niat untuk menambah kekuatan dalam ketaatan 

pengabdian kepada Allah Swt., dan menjadikan konsumsi itu sendiri sebagai ibadah 

yang mana seorang muslim akan mendapatkan pahala apa yang dikonsumsi seperti 

makan, tidur dan bekerja jika dimaksudkan untuk menambah potensi lebih dekat dengan 

Allah Swt. 
107

 Dalam Islam, tujuan konsumsi bukanlah seperti konsep utilitas melainkan 

untuk mencapai kemaslahatan (maslahah). Bentuk maslahah yang dimaksud dalam 

konsumsi seperti yang tertulis dalam al-Quran surat Al- Baqarah: 168 
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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).
108

 

Maslahah dalam Bahasa arab (المصلحة ) artinya خير ,منفعة ,نفع maknanya 

interest (bunga), benefit (manfaat), advantage (keuntungan), good, (baik) walfare 

(kesejahteraan), well-being (kesejahteraan) dan weal (kesejahteraan).
109

 Sedang menurut 

istilah adalah segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan dapat menolak 

kemadharatan dalam jalannya memelihara tujuan-tujuan yang syara’. Konsep maslahah 

itu mendasari semua kegiatan ekonomi di dalam masyarakat, ia juga merupakan tujuan 

dasar konsumsi, produksi dan pertukaran. Tidak seperti teori konvensional, yang 

mengatakan utility adalah tujuan konsumsi sebagaimana laba adalah tujuan produksi. 

Demikian pula, maslahah tetap merupakan tujuan baik dari suatu kegiatan ekonomi 

yang dilakukan oleh tujuan hidup seseorang maupun negara.
110

 

Dalam ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan mempunyai tujuan untuk 

memperoleh kepuasan (utility) dalam kegiatan konsumsinya. Utility dari segi Bahasa 

berarti berguna (usefulness), membantu (helpfulness), atau menguntungkan (advantage). 

Sedangkan dalam kontek ekonomi, utilitas, dimaknai sebagai kegunaan barang yang 

dirasakan oleh seorang konsumen ketika mengkonsumsi barang. 

Pencapaian maslahah tersebut merupakan tujuan dari maqasid al-syari‟ah (tujuan-

tujuan Syariah). yaitu hukum-hukum Syariah yang diturunkan Allah untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu. Konsep utilitas sangat subjektif karena bertolak belakang pada 

pemenuhan kebutuhan (wants), dan konsep maslahah relatif lebih objektif karena 

bertolak kepada pemenuhan kebutuhan (needs). Maslahah dipenuhi berdasarkan 

pertimbangan rasional normatif dan positif, maka ada kriteria yang objektif tentang 

suatu barang ekonomi yang memiliki maslahah ataupun tidak. 
111

 

Sesuai asumsi rasionalitas, konsumsi seorang muslim akan selalu rasional. Oleh 

karena itu, pengambilan keputusan selalu berdasarkan pada perbandingan dengan 

berbagai preferensi, manfaat, peluang dan mudharat yang ada. Konsumen yang rasional 

selalu berusaha untuk menggapai hasil tertinggi dari peluang dan manfaat yang ada. 

Konsumen yang rasional juga akan memilih kombinasi komoditas yang akan 
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memberikan utilitas paling besar. Kombinasi konsumsi yang memberikan kepuasan 

konsumen muslim secara maksimal adalah optimalisasi atau titik optimal bagi 

konsumen. 

Maslahah adalah salah satu tujuan dalam berkonsumsi untuk setiap muslim. 

Namun keberadaan keberkahan juga dapat menjadi tujuan yang lain dalam 

berkonsumsi. Keberkahan dapat memperpanjang rentang waktu daeri suatu kegiatan 

konsumsi.berkah dapat diperoleh melalui jalan membagi dengan sesame atau yang 

membutuhkan. Misalnya, ketika memperoleh rejeki (honorarium suatu kegiatan, 

tambahan pendapatan, dsb) mampu memberi kepada teman atau orang lain yang ada di 

sekitar kita. Hal ini bertujuan untuk membagi kebahagiaan atau rejeki yang kita 

dapatkan. Secara hukum Islam, aturannya adalah 2,5% adalah bagian dari orang yang 

membutuhkan. InsyaAllah, hal ini akan memperpanjang rentang dari suatu kegiatan 

konsumsi. Bahkan, dalam Al-Qur’an telah dijelaskan bahwa Barangsiapa yang 

membelanjakan hartanya di jalan Allah Swt, akan ditambahkan baginya.
112

 

Maslahah dalam Ekonomi Islam ditetapkan juga sebagai salah satu prinsip 

rasionalitas muslim bagi setiap pelaku ekonomi ketika memenuhi kebutuhannya. 

Seorang konsumen muslim dapat mengendalikan rasionalitasnya dengan berdasarkan 

keyakinan bahwa hidup didunia ini tidak akan bertahan abadi, dan yang didapat didunia 

ini tidak akan dibawa mati atau dibawa di alam akhirat nantinya. Maslahah menurut Al-

Ghazali secara umum ialah tujuan Allah menurunkan hukum Islam demi menjaga 

kesejahteraan umat dan secara khusus untuk menjaga lima unsur yang penting dalam 

segi kehidupan manusia yaitu sebagai berikut. 

a. Menjaga Agama (Hifz ad-din) 

Unsur pertama yang harus dijaga adalah agama (ad-din), karena manusia 

terlahir didunia ini membawa tanggung jawabnya sebagai hamba Allah disamping 

perannya juga sebagai khalifah dimuka bumi. Penjagaan kebutuhan agama ini 

mencangkup aspek aqidah (keyakinan), ibadah, muamalah dan lainnya. Dan juga 

cangkupannya semakin melebar seiring berjalannya waktu, dengan melindungi setiap 

orang yang menjatuhkan pilihannya pada suatu keyakinan atau agama tertentu. 

b. Menjaga Jiwa (Hifz Nafs) 

Manusia adalah makhluk yang mulia karena jiwanya. Untuk itu Allah 

menetapkan hukum syariat dalam melindungi setiap jiwa manusia. perlindungan 
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menurut Al-Ghazali yakni larangan membunuh dan segala perbuatan yang 

mengancam dan merugikan manusia. untuk itu setiap manusia juga harus menjaga 

diri mereka masing-masing dengan memperhatikan kesehatan diri sendiri dan 

keluarga serta orang lain. 

c. Menjaga Akal (Hifz Al-„Aql) 

Perlindungan terhadap akal (hifz al-„aql), walaupun secara istilah tidak 

mengalami perubahan, tapi dalam memahami istilah tersebut mengalami 

perkembangan seirning dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sosial dan budaya. 

Ketika awal dirumuskannya, perlindungan akal hanya berkaitan pada larangan 

meminum minuman keras (al-khamar) saja, karena dianggap dapat merusak pikiran. 

Lalu berkembang dengan kewajiban menuntut ilmu pengetahuan secara 

berkesinambungan hingga akhir hayat. Dan juga manusia memiliki kewajiban untuk 

ikut memikirkan alam semesta sehingga dapat menciptakan sesuatu yang berguna 

bagi dirinya dan umat manusia. 

d. Menjaga Keturunan (Hifz Nasl) 

Menjaga keturunan adalah dengan melindungi kehormatan dan larangan 

menciderai kehormatan. Seorang wanita yang menjaga alat kelaminnya juga 

merupakan salah satu cara untuk menerapkan hukum syariat dalam menjaga 

keturunan. Selain itu pelayanan masyarakat yang bertujuan untuk membantu 

mempermudah pesalinan para ibu-ibu hamil juga termasuk dalam upaya tersebut. 

e. Menjaga Harta (Hifz Al-Maal) 

Pelindungan harta (Hifz al-maal) juga mengalami pergeseran dari satu masa 

kemasa yang lain. Lalu Imam Ghazali menyempurnakannya menjadi suatu 

kebutuhan yang terangkum dalam tiga tingkatan,kebutuhan yang harus ada yang jika 

tidak ada akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total yaitu daruriyat, 

kebutuhan hajjiyat, dan kebutuhan tahsiniyyat.
113

 

7. Etika Konsumsi Dalam Islam 

Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna yaitu ilmu tentang 

apa yang baik dan yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Dalam 

bidang konsumsi, Islam tidak menganjurkan pemenuhan keinginan yang tidak terbatas. 

Dalam pemenuhan kebutuhan manusia, Islam menyarankan agar manusia dapat 

bertindak ditengah-tengah (moderity) dan sederhana (simplicity). Banyak norma-norma 
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penting yang berkaitan dengan larangan bagi konsumen, diantaranya adalah ishraf dan 

tabdzir,juga norma yang berkaitan dengan anjuran untuk melakukan infak.
114

  

Ishraf berarti mengeluarkan pembelanjaan yang tidak memiliki manfaat dan 

dilarang menurut hukum Islam. Pembelanjaan yang dianjurkan dalam Islam adalah yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan dengan cara rasional. Ishraf dilarang dalam Al-

Quran. Tabdzir berarti membelanjakan uang untuk sesuatu yang dilarang menurut 

hokum Islam hal ini dilarang oleh Allah Swt dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 17 

sebagai berikut yang artinya “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudara 

setan”. 

Etika seorang muslim dalam berperilaku konsumsi sejatinya mempertimbangkan 

beberapa hal seperti yang telah diuraikan oleh Dr. Yusuf Qardhawi   yaitu sebagai 

berikut:
115

 

a. Menafkahkan Harta Dalam Kebaikan Dan Menjauhi Sifat Kikir 

Memiliki harta untuk disimpan, diperbanyak, lalu dihitung hitung adalah 

tindakan yang ilarang. Ia merupakan penyimpangan petunjuk Tuhan, sunnah 

mukmin, dan memungkiri keberadaan istikhlaf. Sedangkan belanja dan konsumsi 

adalah tindakan yang mendorong masyarakat berproduksi hingga terpenuhi segala 

kebutuhan hidupnya. Jika tidak ada manusia yang menjadi konsumen, dan jika daya 

beli masyarakat berkurang karena sifat kikir yang melampaui batas, maka cepat atau 

lambat, roda produksi pasti akan terhenti, disusul dengan berhentinya perkembangan 

bangsa.  

Oleh sebab itu, beberapa negara industri berusaha memberi bantuan keuangan 

kepada negara berkembang dengan jumlah puluhan bahkan ratusan juta dollar. Ini 

dilakukan bukan karena mereka suka berderma, bukan pula karena ingin baik, tetapi 

semata-mata untuk menciptakan daya beli terhadap produk-poduk mereka.Adanya 

perintah untuk membelanjakan harta dalam islam telah tercantumkan dalam al-

Quran. Ini merupakan pertanda jelasnya perintah bukan sekedar anjuran yang boleh 

dikerjakan atau ditinggalkan. Seperti yang tertulis dalam al-Quran surat an-Nisa : 39 
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 Artinya:“Dan apa (keberatan) bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan 

hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah 

kepadanya? Dan Allah Maha Mengetahui keadaan mereka.”(Q.S. an-Nisa : 39)
116

 

 

Membelanjakan harta menurut Dr.Yusuf Qardhawi memiliki dua sasaran yaitu 

fi sabilillah (dijalan Allah) zakat, infak, santunan wajib sebagai tanda kepedulian 

terhadap sesama umat manusia dan untuk diri sendiri serta keluarga seperti 

menyediakan kebutuhan keluarga misalkan nafkah, rumah yang nyaman dan masih 

banyak yang lain. 

b. Memerangi Tindakan Tadzir 

Islam mewajibkan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk 

memenuhi kebutuhan diri pribadi dan keluarganya serta menafkahkan di jalan Allah. 

Dengan kata lain, Islam adalah agama yang memerangi kekikiran dan kebakhilan. 

Dasar pijakan kedua tuntunan yang adil ini adalah larangan bertindak tabdzir karena 

Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana. Harta yang mereka gunakan 

akan dipertanggungjawabkan dihari perhitungan. Sebagai seorang muslim dilarang 

memperoleh harta dari jalan haram, ia juga dilarang membelanjakan hartanya dalam 

hal-hal yang diharamkan. Ia juga tidak dibenarkan membelanjakan uang dijalan halal 

dengan melebihi batasan kewajaran karena sikap boros bertentangan dengan paham 

istikhla’ harta majikan-Nya (Allah). 

Sebagaimana Islam melarang sikap bermewah-mewahan dan sikap boros dan 

tabdzir. Banyak ayat al-Quran yang menyinggung hal tersebut. Al-Qursn melarang 

manusia membelanjakan harta dan menikmati kehidupan ini dengan boros. Lebih 

dari itu, Allah sendiri tidak menyukai para pemboros. Sikap boros hampis sama 

dengan tabdzir. arti dari tabdzir sendiri yaitu menghambur-hamburkan uang tanpa 

ada kemaslahatan atau tanpa mengharapkan ganjaran berupa pahala . 

c. Sikap Sederhana 

Kesederhanaan artinya tidak berlebih lebihan, yang digambarkan Allah dalam 

surat Al- A’raf 31 
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Artinya:Hai anak adam, pakailah pakaiannmu yang indah setiap (memasuki) 

masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.(Q.S. Al- A’raf 31).
117

 

 

Maksud dari ayat di atas adalah kurang makan dapat mempengaruhi jiwa dan 

tubuh. Demikian pula bila perut diisi dengan berlebih-lebihan termasuk mengikuti 

langkah-langkah setan. Dari sisi ekonomi, pengeluaran yang melampaui batas 

(berlebih-lebihan) akan menimbulkan kemalasan, pemborosan, serta tumbuh 

industry-industri yang tidak produktif dan mewah seperti  yang pertama 

membelanjakan harta untuk hal-hal yang diharamkan seperti judi, minuman keras 

dan lain-lain, kedua pengeluaran yang berlebih-lebihan untuk barang-barang halal 

apalagi diluar batas kemampuan seseorang,dan ketiga pengeluaran untuk amal saleh, 

tetapi dimaksudkan untuk pamer (riya). Kesederhanaan juga bermakna tidak kikir.  

Prinsip kesederhanaan yang tidak berlebih-lebihan dan tidak kikir akan 

memberikan keseimbangan seorang konsumen dalam membelanjakan hartanya. 

Perilaku pertengahan (tawassuth) yang diterapkan dalam konsumsi akan melahirkan 

akhlak mulia, mudah merasakan kesulitan orang lain. 

Eksistensi hidup sederhana bertambah kokoh jika pendapatan relatif kecil. 

Inilah yang ditunjukkan oleh al-Quran dalam kisah nabi Yusuf as:” Maka apa yang 

kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. 

Kemudian setelah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan 

apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit 

gandum) yang kamu simpan.” 
118

Ayat tersebut berisi pesan dan petunjuk kepada 

manusia agar mereka selamat dari krisis, dengan cara mengurangi barang yang 

dibelanjakan selama tujuh tahun masa panen, agar kelak bisa digunakan pada masa 

krisis. 

Dengan tiga prinsip konsumsi maka seorang konsumen muslim akan dapat 

mengendalikan perilaku ekonominya agar tetap sesuai dengan norma dan nilai-nilai 

Islam untuk mencapai hakikat dari tuju Berdasakan etika dasar dalam Islam tersebut, 

maka karakter khusus dalam etika Islam merupakan konsep yang lebih 

menitikberatkan pada hubungan manusia dengan Tuhan, alam dan masyarakat. 

Dengan dasar kepribadian yang multidimensional ini, manusia dapat berkehendak 
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bebas dengan tanggung jawab atas kebebasan tersebut, baik terhadap keseimbangan 

alam, masyarakat, maupun dirinya sendiri.  

Demikian halnya dengan konsumsi, manusia diberikan kebebasan untuk 

melakukan konsumsi, atau memiliki perilaku konsumsi secara bebas, namun di 

dalam kebebasannya itu harus berpijak pada etika konsumsi yang telah diatur dalam 

ajaran Islam. Untuk itu etika konsumsi dalam Islam selalu merujuk kepada dasar 

“halalan tayyiban” dan sederhana. Dasar inilah yang merupakan asumsi dasar etika 

Islam yang selanjutnya akan mempengaruhi perilaku konsumsi seorang muslim. 

Budaya lokal dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi etika 

konsumsi seseorang apalagi perkembangannya yang sangat signifikan ditengah 

budaya global seperti sekarang ini sehingga menciptakan beberapa perubahan dan 

gaya konsumsi yang baru. Namun perubahan perilaku konsumsi seringkali 

dipandang sebagai hal yang negatif dan terkadang malah menjadi kambing hitam 

dalam beberapa hal termasuk terdegradasinya budaya local, budaya bangsa maupun 

budaya Islam.
119

 

8. Perilaku Konsumtif  Dalam Pandangan  Islam 

Manusia sebagai mahluk hidup dimuka bumi diciptakan Allah Subhanahu wa 

Ta‟ala mempunyai potensi kehidupan (thaqat al-hayawiyah) akan makan, minum dan 

juga butuh kepuasan sepiritual di samping yang bersifat material dan sebaginya.
120

 

Manusia diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta‟ala untuk mengkonsumsi 

apa yang ia inginkan, namun tetap harus terikat dengan perintah Allah sebagaimana 

firman-Nya. 

                                    

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).
121

 

Allah Subhanahu wa Ta‟ala memberi rezeki bagi seluruh mahluk- Nya. Dalam 

hal ini pemberi nikmat. Allah membolehkan manusia memakan dan memakai segala apa 

yang ada di muka bumi, yaitu makan yang halal, baik dan bermanfaat bagi dirinya serta 

tidak membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya. Menurut kamus Al-Munawwir 
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arti kata ( كلوا )yang banyak/suka makan ( perlahap) merupakan bentuk kata dasar dari 

..yang artinya makan أكل
122

Senada dengan ayat di atas Allah Subhanahu wa Ta‟ala 

berfirman. 

                                       

Artinya: Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-A‟raf:31). 
123

  

Mengenai ayat di atas Ibnu Abbas berkata makan dan berpakaianlah sesuka kalian 

asalkan kalian terhindar dari dua sifat berlebih-lebihan dan sombong.
124

 Hal tersebut 

diisyaratkan dalam alquran dengan memberikan batasan-batasan tertentu kepada umat 

Islam dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa. Batasan itu dipagari oleh suatu 

pandangan dasar bahwa segala anugerah Allah di muka bumi ini adalah anugerah yang 

harus dimanfaatkan oleh setiap umat guna menuju kesejahteraan.
125

  

Dalam Islam, konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Peranan 

keimanan menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia 

yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia, yang dalam bentuk perilaku, gaya 

hidup, selera, sikap-sikap terhadap sesama manusia, sumberdaya, dan ekologi. 

Keimanan sangat mempengaruhi sifat kuantitas, dan kualitas konsumsi baik dalam 

bentuk kepuasan materil maupun spiritual. Dalam konteks inilah kita dapat berbicara 

tentang bentuk-bentuk halal dan haram, pelarangan terhadap israf, pelarangan terhadap 

bermewah- mewahan dan bermegah-megahan, konsumsi sosial, dan aspek-aspek 

normatif lainnya
126

. 

Dalam bidang konsumsi, Islam tidak menganjurkan pemenuhan keinginan yang 

tak terbatas. Secara hirarkisnya, kebutuhan manusia dapat meliputi: keperluan, 

kesenangan dan kemewahan. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia, Islam 

menyarankan agar manusia dapat bertindak ditengah-tengah (moderity) dan sederhana 

(simpelicity). Pembelanjaan yang dianjurkan dalam Islam adalah yang digunakan untuk 

memenuhi “kebutuhan” dan melakukan dengan cara rasional. Israf dilarang dalam 
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Alquran .Tabzir berarti membelanjakan uang untuk sesuatu yang dilarang menurut 

hukum Islam.
127

 

Karakteristik konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam sebagai berikut ini: 
128

 

a. Konsumsi bukanlah aktifitas tanpa batas, melainkan juga terbatasi oleh sifat 

kehalalan dan keharaman yang telah digariskan oleh syara. 

b. Konsumen yang rasional (mustahlik al-aqlani) senantiasa membelanjakan 

pendapatan pada berbagai jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan jasmani 

maupun rohaninya. Cara seperti ini dapat mengantarkannya pada keseimbangan 

hidup yang memang menuntut keseimbangan kerja dari seluruh potensi yang ada, 

mengingat, terdapat sisi lain di luar sisi ekonomi yang juga butuh untuk berkembang. 

Islam pada dasarnya bertujuan untuk mengingatkan umat manusia agar 

membelanjakan harta sesuai kemampuannya. Pengeluaran tidak seharusnya melebihi 

pendapatan dan juga tidak menekan pengeluaran terlalu rendah sehingga mengarah 

pada sehingga tidak mengurangi sirkulasi kekayaan dan juga tidak melemahkan 

kekuatan ekonomi masyarakat akibat pemborosan. Islam sangat memberikan 

penekanan tentang cara membelanjakan harta, dalam Islam sangat dianjurkan untuk 

menjaga harta dengan hati-hati termasuk menjaga nafsu supaya tidak terlalu 

berlebihan dalam menggunakan rasionalnya konsumen akan memuaskan 

konsumsinya sesuaidengan kemampuan barang dan jasa yang dikonsumsi serta 

kemampuan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut. 

c. Menjaga keseimbangan konsumsi dengan bergerak antara ambang batas bawah dan 

ambang batas atas dari ruang gerak konsumsi yang diperbolehkan dalam ekonomi 

Islam (mustawa al-kifayah)adalah ukuran, batas maupun ruang gerak yang tersedia 

bagikonsumen muslim untuk menjalankan aktifitas konsumsi. Dibawah mustawa 

kifayah, seseorang akan masuk pada kebakhilan, kekikiran, kelaparan hingga 

berujung pada kematian. Sedangkan di atas (mustawa al-kifayah)seseorang akan 

terjerumus pada tingkat yang berlebih- lebihan. (mustawaisraf, tabdzir dan taraf). 

Kedua tingkatan ini dilarang di dalam Islam. 

d. Memperhatikan prioritas konsumsi antara daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat  

Daruriyat adalah komoditas yang mampu memenuhi kebutuhan paling 

mendasar konsumen muslim, yaitu, menjaga keberlangsungan agama (hifz al-din), 

jiwa (hifz al nafs), keturunan (hifz al nash), hak dan kepemilikan dan kekayaan (hifz 
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al-mal), serta akal pikiran (hifz al aql).Sedangkan hajiyata dalah komoditas yang 

dapatmenghilangkan kesulitan dan juga relatif berbeda antara satu orang dengan 

yang lainnya, seperti luasnya tempat tinggal, baiknya kendaraaan dan sebagainya. 

Sedangkan tahsiniyat, adalah komoditi perlengkap yang dalam pengunaanya tidak 

boleh melebihi dua pioritas konsumsi di atas. 

E. Jual Beli Online   

1. Definisi Belanja Online  (E-commerce) 

E-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa 

melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, atau jaringan komputer lainnya. 

129
Atau, e-commerce adalah pertukaran barang dan jasa melalui internet atau media 

elektronik lainnya yang meliputi komunikasi, transaksi dan penyelesaian mekanisme 

pembayaran sesuai dengan prinsip dasar yang berlaku pada perdagangan tradisional 

dimana pembeli dan penjual melakukan pertukaran barang atau jasa dengan media 

pembayaran berupa uang.
130

  

Ecommerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, 

sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.
131

 Ada 

tiga elemen berbeda yang ditemui di e-commerce yaitu:  

a. Vendor yakni organisasi atau orang yang menjual barang atau jasa secara elektronik.  

b. Konsumen, yang menggunakan jasa elektronik untuk mencari informasi dan 

memesan jasa atau membeli produk.  

c. Teknologi berupa perangkat keras (komputer, internet, telepon seluler), perangkat 

lunak yang dapat digunakan untuk bertransaksi. 

Kegiatan jual beli online saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan 

untuk melakukan transaksi jual beli online ini semakin baik dan beragam. Namun, 

seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli online produk yang ditawarkan 

hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin 

kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu 

kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling 

mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai 
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pihak yang membayar harga barang yang dijual.
132

Menurut Rahmat Syafe’i, secara 

bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.
133

 

Sedangkan  online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam 

keadaan online, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin 

komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam 

website maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkirim email.  

Online bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu 

perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling 

berkomunikasi.  

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli 

online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak 

yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang 

dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak 

secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan 

yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain. 

2. Subjek dan Objek Jual Beli Online(E-comerce) 

Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung 

dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual 

beli online yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli 

sebagai konsumen yang membayar harga barang. Penjualan dan pembelian online 

terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, artinya pelaku jual beli online kadang 

tidak jelas sehingga rentan terjadinya penipuan.  

Adapun yang menjadi objek jual beli online, yaitu barang atau jasa yang dibeli 

oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku 

subjek jual beli online. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana 

penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, 

sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang 

yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan. 

3. Proses Transaksi Jual Beli Online 

 Proses bisnis pertama di dalam sistem e-commerce ini dinamakan information 

sharing. Dalam proses ini, prinsip penjual adalah mencari dan menjaring calon pembeli 
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sebanyak-banyaknya, sementara prinsip pembeli adalah berusaha sedapat mungkin 

mencari produk atau jasa yang diinginkan dan mencoba untuk mencari tahu penilaian 

orang lain terhadap produk atau jasa tersebut. Setelah aktivitas tukar menukar informasi 

dilakukan, proses bisnis selanjutnya adalah melakukan pemesanan produk atau jasa 

secara elektronik.  

Kedua belah pihak yang bertransaksi haruslah melakukan aktivitas perjanjian 

tertentu sehingga proses pembelian dapat dilakukan dengan sah, benar, dan aman. 

Pembelian antara dua entitas bisnis biasanya dilakukan melalui jaringan tertentu, seperti 

EDI (Electronic Data Interchange) atau ekstranet. Di dalam proses bisnis ini, ada empat 

aliran entitas yang harus dikelola dengan baik, yaitu : 

a.  Flow of goods (aliran produk) 

b. Flow of information (aliran informasi) 

c. Flow of money (aliran uang) 

d. Flow of documents (aliran dokumen). 

 Fasilitas e-commerce yang ada harus dapat menyinkronisasikan keempat aliran 

tersebut sehingga proses transaksi dapat dilakukan secara efisien, efektif, dan terkontrol 

dengan baik. Setelah transaksi usai dilakukan dan produk telah didistribusikan ke tangan 

konsumen, barulah proses terakhir, yaitu aktivitas purnajual, dijalankan. Pada tahapan 

ini penjual dan pembeli melakukan berbagai aktivitas atau komunikasi, seperti : 

1) Keluhan terhadap kualitas produk 

2) Pertanyaan atau permintaan informasi mengenai produk-produk lain 

3) Pemberitahuan akan produk-produk baru yang ditawarkan 

4) Diskusi mengenai cara menggunakan produk dengan baik. 

 Ada dua hal utama yang biasa dilakukan oleh customers di dunia maya (arena 

transaksi yang terbentuk karena adanya jaringan internet). Pertama adalah melihat 

produk-produk atau jasa-jasa yang diiklankan oleh perusahaan terkait melalui website-

nya (online ads). Kedua adalah mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan 

sehubungan dengan proses transaksi jual beli yang akan dilakukan. Jika tertarik dengan 

produk atau jasa yang ditawarkan, konsumen dapat melakukan transaksi perdagangan 

dengan cara melakukan pemesanan secara elektronik (online orders), yaitu dengan 

menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet.  

Berdasarkan pesanan tersebut, merchant akan mendistribusikan barangnya kepada 

customer melalui dua jalur. Bagi perusahaan yang melibatkan barang secara fisik, 

perusahaan akan mengirimkannya melalui kurir ke tempat pemesan berada. Jalur kedua 
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adalah jalur yang menarik karena disediakan bagi produk atau jasa yang dapat 

didigitalisasi (diubah menjadi sinyal digital). Produk-produk yang semacam teks, 

gambar, video, dan audio secara fisik tidak perlu lagi dikirimkan, namun dapat 

disampaikan melalui jalur internet, contohnya electronic newspapers, digital library, 

virtual school dan sebagainya.  

Selanjutnya, melalui internet dapat pula dilakukan aktivitas pasca pembelian, 

yaitu pelayanan purnajual (electronic customer support) .Proses ini dapat dilakukan 

melalui jalur konvensional, seperti telepon, ataupun jalur internet seperti e-mail, 

teleconference, chatting, dan lainlain. Dari interaksi tersebut diharapkan customers 

dapat datang kembali dan melakukan pembelian produk atau jasa di kemudian hari 

(follow-on sales). Transaksi online dalam e-commerce menurut Cavanilas dan Nadal 

dalam Research Paper on Control Law, seperti yang dikutip oleh M. Sanusi Arsyad, 

memiliki banyak tipe dan variasi, yaitu : pertama transaksi melalui chatting dan video 

conference, kedua transaksi melalui e-mail dan ketiga transaksi melalui web atau situs. 

4. Tempat Jual Beli Online 

 Ada beberapa tempat yang biasa ditempati oleh pelaku usaha untuk berjualan 

online, yaitu:
134

 

a.  Marketplace 

Pelaku usaha menjajakan produk yang dijual dengan mengunggah foto produk 

dan deskripsi produk yang dijual di marketplace. Marketplace tersebut telah 

menyediakan sistem yang tertata sehingga pelaku usaha hanya perlu menunggu 

notifikasi jika ada konsumen yang melakukan pembelian. Contoh dari marketplace 

adalah BukaLapak.com Shopee.id,Tokopedia.com dan lain sebagainya. 

b. Website 

 Seorang pelaku usaha online dapat membuat situs yang ditujukan khusus 

untuk berbisnis online. Situs tersebut memiliki alamat atau nama domain yang sesuai 

dengan nama toko onlinenya. Untuk membuat situs dengan nama yang sesuai seperti 

itu, pelaku usaha harus membayar biaya hosting. Beberapa penyedia web 

menawarkan paket-paket situs dengan harga yang berbeda-beda. Ada yang termasuk 

template atau desain dari situs tersebut, atau ada pula yang terpisah. Ini tergantung 

paket apa yang dipilih oleh seorang pelaku usaha. Contohnya ialah, OLX.com. 

Shopee,Lazada dan lain sebagainya.  
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c. Webblog  

Pelaku usaha yang memiliki budget yang terbatas bisa mengandalkan webblog 

gratis seperti blogspot atau wordpress. Dengan format blog, pelaku usaha dapat 

mengatur desain atau foto-foto produk yang ia jual. Contohnya ialah, www. 

bajumuslimtermurah.blogspot.com, http://morinabusana.blogspot.com.  

d. Forum 

Salah satu tempat berjualan secara online yang paling banyak digunakan adalah 

forum yang digunakan sebagai tempat jual beli. Biasanya, forum ini disediakan oleh 

situs-situs yang berbasis komunitas atau masyarakat. Dari forum ini, seseorang dapat 

menemukan apa yang ia cari dan apa yang sebaiknya ia jual. Untuk mengakses dan 

membuat posting disebuah forum, pelaku usaha diharuskn untuk sign up terlebih 

dahulu untuk menjadi member dari situs tersebut. Contohnya ialah, Kaskus.co.id dan 

Paseban.com. 

e. Media Sosial 

Menurut Zimmerman & Sahli media sosial adalah rangkaian jasa online yang 

menfasilitasi komunikasi dua arah dan berbagi berbagai konten yang dapat 

memberikan komponen yang produktif bagi keseluruhan strategi marketing. Jasa 

yang diberikan social media ini dapat meningkatkan visibiltas online perusahaan, 

menguatkan hubungan dengan klien dan juga memperluas word of mouth.
135

 Media 

sosial adalah istilah umum untuk perangkat lunak dan layanan berbasis web yang 

memungkinkan pengguna untuk dapat saling berkumpul secara online dan saling 

bertukar, mendiskusikan, berkomunikasi dan berpartisipasi dalam bentuk interaksi 

sosial. Interaksi itu dapat mencakup teks, audio, gambar, video dan medialainnya, 

secara individu atau dalam kombinasi apapun.Adapun beberapa contoh sosial media 

diantaranya: 

1) Instagram  

Menurut Diamond Instagram merupakan aplikasi yang dengan mudahnya 

dapat berbagi foto di berbagai platform sosial dengan diberikannya fitur caption 

atau keterangan foto yang membuat Instagram sebagai media sosial yang populer. 

Dengan memiliki keterangan di bawah foto menjadi daya tarik, dan jika orang 
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tidak membaca keterangan foto setidaknya mereka melihat foto sebelum pindah 

ke laman lain.
136

  

Instagram merupakan sebuah apikasi berbagi foto dan video yang 

memungkinkan pengguna mengambi foto, mengambil video, menerapkan filter 

digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik 

instagram sendiri. Aplikasi ini sudah banyak digunakan oleh pengguna dalam 

berbagai aspek, salah satunya yaitu sebagai saranan promosi.
137

 

2) Facebook 

Menurut Laila Hardi banyak kegunaan menguntungkan yang didapatkan 

dari internet dalam berbagai bidang seperti bisnis, akademis (pendidikan), 

pemerintah, organisasi, dan lain sebagainya.
138

 Jadi Facebook merupakan layanan 

jejaring sosial yang memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif yang dapat 

digunakan oleh pengguna yang dapat digunakan untuk berinteraksi antara satu 

dengan yang lain yang baik yang memiliki ketertarikan yang sama maupun 

tidak.
139

 Facebook mulai diluncurkan pada bulan Februari 2004 oleh Mark 

Zuckenberg dan kawankawan. Sejak awal kemunculannya, Facebook sudah 

mengalahkan kemunculan Friendster. Beberapa aplikasi pada Facebook yang 

tidak ada pada Friendster menjadi daya tarik Facebook. 

3) Social Network 

Social Network Atau Layanan Jaringan Sosial Adalah Layanan Online, 

Platform, Situs Yang Berfokus Pada Pembangunan Hubungan Sosial Dan 

Mencerminkan Jaringan Sosial Atau Hubungan Sosial Antara Orang-Orang, Yang 

Memiliki Kepentingan Dan/ Atau Kegiatan Yang Sama.
140

Contohnya Adalah 

Gojek Dan Grab. 

4) Twitter 

Twitter adalah sebuah situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh Twitter 

Inc., yang menawarkan jaringan sosial berupa mikroblog sehingga memungkinkan 

penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan yang disebut tweets. Tweets 

adalah teks tulisan hingga 140 karakter yang ditampilkan pada halaman profil 
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pengguna. Twitter diperkenalkan kepada publik pada bulan Juli 2006 oleh 

perusahaan Odeo, yang kemudian bertransformasi menjadi Twitter.com. Jejaring 

sosial ini merupakan kompetitor utama dari Facebook.
141

 Twitter merupakan salah 

satu dari sekian banyak media sosial yang menarik perhatian pengguna internet. 

Hal tersebut disebabkan penggunaannya yang mudah guna saling bertukar 

informasi sehingga setiap individu di planet ini dapat saling terhubung. 
142

 

5) Email  

Email merupakan singkatan dari electronic mail. Email merupakan Sebuah 

fasilitas komunikasi dalam internet yang berfungsi mengirimkan surat secara 

elektronik serta dapat mengjangkau ke seluruh dunia. Melalui email, kita dapat 

mengirimkan surat elektronik, baik berupa teks maupun gabungan dengan gambar 

yang dikirimkan dari satu alamat email ke alamat lain di jaringan internet.
143

 

6. Sistem Transaksi Pembayaran Jual Beli Online 

Konsumen semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, 

resiko serta keamanan dari sebuah transaksi online. Saat ini jenis transaksi online juga 

semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus 

bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses 

transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka. Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis 

transaksi jual beli online yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli online, yaitu:
144

 

a. Transfer Antar Bank 

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang 

paling umum dan popular digunakan oleh para pelaku usaha atau penjual online. 

Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan 

cepat di cek oleh penerima dana atau penjual. Prosesnya adalah pertama-tama 

konsumen mengirim dana yang telah disepakati lalu setelah dana masuk, maka 

penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan. Kekurangan transaksi 

antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum 
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memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana 

terkirim ternyata barang tak kunjung diterima. 

b. COD (Cash On Delivery)  

Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses 

jual beli secara online, karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu, 

tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang baru kemudian membayar harga 

barang. Keuntungan dari sistem ini adalah antara pelaku usaha dan konsumen lebih 

bisa leluasa dalam proses transaksi. Konsumen bisa melihat dengan detil barang yang 

akan dibeli. Jenis transaksi ini dipopulerkan oleh website jual beli seperti Tokobagus, 

Berniaga, dan lainnya. 

Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik pelaku usaha maupun 

konsumen karena boleh jadi pihak yang akan ditemui pelaku usaha atau konsumen 

adalah orang yang berniat jahat.  

c. Kartu Kredit  

Merupakan alat pembayaran yang semakin popular, selain memberikan 

kemudahan dana proses verifikasi, pembeli juga tidak perlu melakukan semua tahap 

transaksi. Akan tetapi karena tidak semua pembeli mempunyai kartu kredit sehingga 

cara pembayaran ini menjadi pilihan kedua. Bahkan pengguna dengan kartu kredit 

pun akan berusaha memastikan bahwa toko si pelaku usaha memiliki tingkat 

keamanan yang tinggi guna menghindari tindakan pencurian data oleh pihak-pihak 

tertentu.  

d. Rekening Bersama 

 Jenis transaksi ini disebut juga dengan istilah escrow. Cara pembayaran ini 

mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Jika dalam 

transfer bank pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dengan sistem rekening 

bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah 

dipercaya baik oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen.  

Prosesnya, yaitu pertama konsumen mentransfer dana ke pihak lembaga 

rekening bersama. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak rekening bersama 

meminta pelaku usaha mengirim barang yang sudah disepakati. Jika barang sudah 

sampai, baru dana tersebut diberikan pada si pelaku usaha.  

Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin 

keamanannya karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah 

sampai ditangan konsumen. Jika terjadi masalah pun dana bisa ditarik oleh sang 
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konsumen. Sistem ini banyak digunakan pada proses jual beli antar member forum 

Kaskus. 

e. Potongan Pulsa  

Metode pemotongan pulsa biasanya diterapkan oleh toko online yang menjual 

produk-produk digital seperti aplikasi, musik, ringtone, dan permainan. Transaksi ini 

masih didominasi oleh transaksi menggunakan perangkat seluler atau smartphon. 

7. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Konsumen Berbelanja Online 

Terdapat empat faktor yang memengaruhi orang untuk berbelanja secara online, 

yaitu kenyamanan, menghemat waktu, fitur atau rancangan website, dan keamanan.
145

 

a. Faktor Kenyamanan 

 Merujuk kepada kemudahan dalam menjelajahi atau mencari informasi secara 

online, yang lebih mudah dibandingkan dengan berbelanja secara tradisional. Secara 

online, konsumer dapat dengan mudah mencari katalog produk, tetapi jika konsumer 

mencari item atau produk yang sama secara manual dalam toko tradisional atau 

secara offline, maka tentunya hal ini akan menylitkan dan membuang waktu. 

Kenyamanan merupakan faktor utama dalam belanja online. Pada dasarnya, 

pembeli online mendapatkan beberapa keuntungan seperti tidak banyak memakan 

waktu, fleksibilitas, aktivitas fisik yang sedikit, dan lain-lain. Kenyamanan 

merupakan salah satu keuntungan yang paling penting dalam belanja online.
146

  

Motivasi utama orang-orang berbelanja online karena berbelanja secara online 

dapat dilakukan setiap waktu dan memiliki sejumlah besar item yang diakses 

langsung. Kenyamanan dan ragam pencarian merupakan faktor utama motivasi 

berbelanja online. Dengan cara berbelanja online, konsumer dapat dengan mudah 

membandingkan harga dibandingkan dengan berbelanja secara konvensional. 

147
Dengan demikian perbandingan harga juga menjadi faktor kenyamanan lain dalam 

berbelanja online. 

b. Penghematan waktu 

Merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam belanja online. Penjelajahan 

atau pencarian katalog online dapat menghemat waktu dan membutuhkan 

ketelatenan.Orangorang dapat menghemat waktu dan mengurangi aktivitas fisik 
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melalui belanja online. Salah satu penjelasan yang mungkin yaitu belanja online 

menghemat waktu selama pembelian barang dan dapat menghilangkan waktu 

perjalanan yang diperlukan untuk pergi ke toko tradisional. Tetapi di sisi lain, 

beberapa responden berpikir belanja online juga memerlukan waktu untuk 

pengiriman barang atau jasa melalui belanja online.  

Penghematan waktu bukanlah faktor pendorong bagi konsumen untuk 

berbelanja online karena tetap membutuhkan waktu untuk menerima barang atau 

pengiriman.Tapi faktor menghemat waktu dapat dilihat melalui dimensi yang 

berbeda, misalnya orang yang tinggal di Papua dapat berbelanja di Sogo department 

store di Jakarta (melalui web) dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan 

untuk mengunjungi Sogo department store. Ada diskriminasi antara pembeli online 

dan pembeli non online.  Pembeli online lebih khawatir tentang kenyamanan, 

penghematan waktu dan pilihan, sedangkan pembeli non online khawatir tentang 

keamanan, privasi dan ketepatan waktu pengiriman. 

c. Rancangan website dan aktivitas belanja online  

Merupakan salah satu faktor penting dalam berbelanja online. Rancangan 

website, kehandalan website, layanan kostumer website, dan keamanan/privasi 

website merupakan fitur paling menarik yang memengaruhi persepsi konsumer 

dalam melakukan pembelian online. Semakin tinggi kualitas website, semakin tinggi 

niat untuk berbelanja online. 

 Kualitas rancangan web memiliki pengaruh penting terhadap pilihan konsumer 

di toko elektronik. Rancangan website merupakan salah satu faktor penting yang 

memotivasi konsumer untuk berbelanja secara online. Fitur disain website dapat 

dianggap sebagai faktor motivasi yang dapat membuat perasaan positif atau negative, 

atau puas dan tidak puas terhadap website. 

d. Keamanan  

Merupakan faktor dominan lainnya yang memengaruhi untuk berbelanja secara 

online. Bagaimanapun para pengguna internet menghindari berbelanja online karena 

penipuan kartu kredit, faktor privasi, risiko non-pengiriman, layanan pasca 

pembelian dan sebagainya. Tetapi keamanan transaksi belanja online telah mendapat 

perhatian. Kepercayaan dalam berbelanja secara online dengan teknologi canggih, 

dan keseringan dalam berbelanja online dijamin sebagai saluran belanja yang dapat 

dipercaya. 
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F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk untuk melacak penelitian atau kajian 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Selama ini belum ada kegiatan khusus atau 

mendetail mengenai kegiatan yang berhubungan dengan analisis dampak covid-19 

terhadap perilaku belanja online pada ibu-ibu pegawai honorer pemerintah daerah 

kabupaten tanggamus perspektif ekonomi Islam. 

Tabel. 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 

Dan Tahun 

Penelitian 

Judul Penelian 

Terdahulu 

Metode Dan 

Variabel 

Hasil Penelitian 

1 Femy F. 

Umboh 

Vol. 2 No. 1 

Juni 2021 

Pengaruh Online 

Shop Jejaring 

Sosial Terhadap 

Perilaku 

Konsumtif 

Konsumen   Di 

Desa Kaneyan 

Kecamatan 

Tareran 

Kabupaten 

Minahasa Selatan 

Metode: 

Kuantitatif 

 

Sampel: 

Purposive 

sampling 

30 responden 

 

Variabel: 

 

Independen: 

Online Shop 

Jejaring 

Sosial 

Dependen: 

Perilaku 

Konsumtif 

 

 

hasil penelitian ini  

menunjukan bahwa adanya 

dampak yang signifikan antara 

pengaruh online shop jejaring 

sosial tterhadap perilaku 

konsumtif ibu rumah tangga 

Desa Kaneyan Kecamatan 

Tareran Kabupaten Minahasa 

Selatan dengan korelasi   0,333 

maknanya hubungan rendah 

tapi pasti, Determinasi 

sejumlah 0,111 maknanya 

berdampak sejumlah 11%, 

serta uji t sebesar 1,870 yang 

artinya online shop jejaring 

sosial berdampak signifikan 

terhadap prilku.konsumtif 

2 Juniar 

Jurnal 

Emik, 

Volume 4 

Nomor 1, 

Juni 2021 

Belanja Online di 

Masa Pandemi 

Covid-19: Studi 

Kasus  Ibu-ibu 

Rumah Tangga di 

Makassar 

Metode: 

Kualiitatif 

 

Sampel: 

Purposive 

sampling 

10 responden 

(23-47 tahun) 

 

Variabel: 

 

Independen: 

Belanja 

Online 

Dependen: 

Pandemi 

Ada perubahan.perilaku 

konsumen yang dalam kegiatan 

konsumsi   sehari-hari nya 

dengan meggnakan belanjan 

online, dalam hal ini dianggap 

sangat membantu ibu-ibu 

rumah tangga pada pembelian 

bermacam keperluan, baik 

primer ataupun sekunder. 
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covid-19 

 

3 Ibnu 
Widiyanto,d

kk 

 

Vol. 17, No. 

2,2016 

Perilaku 
Pembelian 

Menggunakan 

Internet 

 

Metode: 
Kuantitatif 

 

Sampel: 

100 

responden 

 

Variabel: 

Indevenden: 

kemenarikan 

desain 

website , 

Sikap dan 

Persepsi 

 

Dependen: 

Keputusan 

pembelian 

 

Dapat disimpulkan bahwa 
keputusan pembelian online 

terbesar terpengaruhi oleh 

kemenarikan desain website 

serta reputasi vendor. Dampak 

sikap kepada keputusan 

pembelian online tak signifikan 

walaupun memiliki tanda 

positif. Tetapi, persepsi 

kemudahan transaksi signifikan 

berpengaruh . 

4 Dedi Rianto 

Rahadi 

Volume: 8 

No: 2 Tahun 

2022 

 

Analisis perilaku 

Konsumen dalam 

Memutuskan 

Pembelian 

Dengan Online 

Dimasa Pandemi 

Covid-19 

Metode: 

Kualitatif 

 

Sampel: 

100 

responden 

mahasiswa 

Hasil penelitian disimpulkan 

jika dalam keadaan serta 

suasana yang dirasakan oleh 

masyarakat sekarang ini 

khususnya mahasiswa, 

membawanya pada persoalan 

yang sebelumnya belanja 

online cuma jadi pilihan tapi 

saat ini telah jadi kebutuhan. 

5 Galang 

Nusantara 

Achmad 

Vol.1 No.2 

Oktober 

2021 

Dampak Fitur E-

Commerce 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Konsumen 

semasa Pandemi 

Covid-19 

Metode: 

Kuantitatif 

 

Sampel: 

Purposive 

sampling 

 

Variabel: 

Independen: 

Fitur Aplikasi 

e-Commerce 

Dependen: 

Keputusan 

Pembelian 

Disimpulkan bahwa diketahui  

nilai F hitung = 17,251 dalam 

tingkat signifikansi 0,000 < 

0,05, jadi ada dampak antar 

variabel Fitur Aplikasi e-

Commerce (X) terhadap 

variabel Keputusan Pembelian 

(Y ). Besarnya nilai korelasi 

(R) sejumlah 0,526 serta   

koefisien determinasi (R 

Square) sejumlah 0,277 yang 

maknya besarnya dampak 

variable independen terhadap 

variabel dependen   ialah 27,7 
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%. 

Hasil penelitian disimpulkan 

bahwa fitur-fitur dalam 

aplikasi berpengaruh kepada 

perilaku konsumen dalam 

memutuskan pembelian 

6 Dede 

Mustom, 

Dkk 

Vol. 5 

Nomor 4 

Edisi 

November 

2020 

Analisis Belanja 

Online Di 

Kalangan 

Mahasiswa di 

Masa Pandemi 

Covid 19 

Metode: 

Kualitatif 

Sampel 150 

Responden 

 

Hasil penelitian meyimpulkan 

bahwa mahasiswa mayoritas 

mengurangi berbelanja online 

dan narasumber memilih 

menyimpan uang dibandingkan 

belanja online, walaupun 

berbelanja online dikarenakan 

semata-mata guna keperluan 

yang sangat penting. 

7 Aulia 

Rahman dan 

Muh Fitrah 

Perilaku 

Konsumsi 

Masyarakat 

Dalam Perspektif 

Islam Di 

Kelurahan 

Barombong Kota 

Makassar 

Metode: 

kualitatif 

dengan 

pendekatan   

studi 

etnografis 

dan normatif 

 

Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa Perilaku 

konsumsi masyarakat di 

Kelurahan Barombong Kota 

Makassar tingkat ekonomi atas, 

untuk memenuhi kebutuhanya, 

sebagian masyarakat masih 

belum menerapkan perilaku 

yang sesuai dengan Islam, 

yaitu berperilaku tabzir 

(boros). Sedangkan perilaku 

konsumsi masyarakat di 

Kelurahan Barombong Kota 

Makassar tingkat ekonomi 

menengah dan tingkat ekonomi 

rendah dalam memenuhi 

seluruh kebutuhannya sudah 

sangat baik. Karena telah 

mengkonsumsi sesuai etika dan 

prinsip konsumsi dalam Islam. 

    Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelu-sebelumnya 

yaitu tentang perilaku konsumen dalam melakukan belanja online di masa pandemi covid-

19. Adapun Novelty atau pembeda antara penelitian ini degan penelitian yang telah 

dilakukan sebelum-sebelum nya yaitu bahwa penelitian tesis ini  dilakukan di Kabupaten 

Tanggamus Provinsi Lampung, yang melibatkan hanya sebagian kecil masyarakat  nya 

yaitu  ibu-ibu pegawai honorer pemerintah daerah saja. Adapun tujuan dari penelitian yang 

peneliti lakukan yaitu untuk melihat bagaimana  dampak dari covid-19 terhadap prilaku 

belanja online  yang dilakukan oleh ibu-ibu pegawai honorer pemda   tersebut, dimanan 

prilaku tersebut terdapat indikasi bahwasanya ada nya prilaku konsumtif. 
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