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ABSTRAK 

Penggunaan eyelash extention amat diminati kaum wanita karena dianggap 

praktis tanpa harus menggunakan maskara ataupun bulu mata palsu lepas pasang, 

mengingat tuntutan penampilan yang seolah-olah memiliki standar yang tidak tertulis 

sehingga secara tidak langsung hampir setiap wanita menggunakan eyelash extention. 

Para pengguna jasa perawatan yang datang ke salon kecantikan khususnya eyelash 

extension merupakan orang-orang yang ingin mengikuti trend kecantikan yang sedang 

booming saat ini, namun mereka kurang memperhatikan syariat yang berlaku. Islam 

menghendaki keindahan umatnya, baik keindahan dalam pengertian batin maupun 

keindahan fisik (jasmani). Begitu juga aspek kecantikan dalam islam harus dilihat dari 

dimensi maslahat dan mudaratnya. Pandangan islam mengubah ciptaan Allah SWT 

hanya untuk memperindah dan mempercantik diri bahwasannya haram atau tidaknya 

tergantung dari maksud dan tujuan pemakai.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) bagaimana pengaruh lifestyle 

terhadap keputusan penggunaan jasa eyelash extension di salon arkebeautylash 

purbolinggo? (2) bagimana pengaruh religiusitas terhadap keputusan penggunaan jasa 

eyelash extension di salon arkebeautylash purbolinggo? (3) bagaimana pengaruh 

lifestyle, religiusitas, dan keputusan penggunaan jasa eyelash extension dalam 

perspektif ekonomi islam?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) 

pengaruh Lifestyle terhadap keputusan penggunaan jasa eyelash extension di salon 

arkebeautylash purbolinggo. (2) pengaruh religiusitas terhadap keputusan penggunaan 

jasa eyelash extension  di salon arkebeautylash purbolinggo. (3) lifestyle, religiusitas, 

dan keputusan penggunaan jasa eyelash extension dalam perspektif ekonomi islam.  

Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif dan metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah kuesioner yang menggunakan skala likert. Dalam 

penelitian ini pemilihan sampel menggunakan Teknik probability sampling yaitu 

pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) 

populasi untuk dipilih menjadi bagian dari sampel. Total sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu berjumlah 100 sampel yang terdiri dari konsumen di salon 

arkebeautylash purbolinggo. Dalam penelitian ini data diolah menggunakan alat 

bantuan program partial least square structural equation modeling (PLS-SEM) dengan 

software SmartPLS3 untuk pengolahan data. Uji analisis data yang digunakan yaitu uji 

instrument penelitian (validitas dan reliabilitas). Pengujian hipotesis penelitian 

dilakukan dengan menggunakan Uji T, dan Uji R Square. 
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Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) lifestyle memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap keputusan penggunaan jasa eyelash extension di salon 

arkebeautylash. (2) religiusitas tidak berpengaruh terhadap keputusan penggunaan jasa 

eyelash extension di salon arkebeautylash. (3) lifestyle, religiusitas, dan keputusan 

penggunaan jasa pada konsumen di salon arkebeautylash purbolinggo dalam perspektif 

ekonomi islam konsumen sebagian besar belum sesuai dengan syariat islam. 

Kata kunci : Lifestyle, Religiusitas, Keputusan Pembelian. 
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ABSTRACK 

The use of eyelash extensions is very attractive to women because it is 

considered practical without having to use mascara or false eyelashes, given the 

appearance demands that seem to have unwritten standards so that almost every 

woman uses eyelash extensions indirectly. The users of treatment services who come to 

beauty salons, especially eyelash extensions, are people who want to follow the beauty 

trend that is currently booming, but they don't pay attention to the applicable Shari'a. 

Islam wants the beauty of its people, both beauty in the sense of inner and physical 

beauty (physical). Likewise, aspects of beauty in Islam must be seen from the 

dimensions of the benefits and harms. The view of Islam changes the creation of Allah 

SWT only to beautify itself that is haram or not depending on the intent and purpose of 

the user. 

The formulation of the problem in this research are: (1) how is the influence of 

lifestyle on the decision to use eyelash extension services at the arkebeautylash 

purbolinggo salon? (2) how is the influence of religiosity on the decision to use eyelash 

extension services at the arkebeautylash purbolinggo salon? (3) how is the influence of 

lifestyle, religiosity, and the decision to use eyelash extension services in the 

perspective of Islamic economics?. The purpose of this study was to determine: (1) the 

influence of Lifestyle on the decision to use eyelash extension services at the 

arkebeautylash salon purbolinggo. (2) the influence of religiosity on the decision to use 

eyelash extension services at the arkebeautylash salon purbolinggo. (3) lifestyle, 

religiosity, and the decision to use eyelash extension services in an Islamic economic 

perspective. 

The results showed that: (1) lifestyle has a significant positive effect on the 

decision to use eyelash extension services at the arkebeautylash salon. (2) religiosity 

has no effect on the decision to use eyelash extension services at the arkebeautylash 

salon. (3) lifestyle, religiosity, and decisions to use services for consumers at the salon 

arkebeautylash purbolinggo in the perspective of Islamic economics consumers are 

mostly not in accordance with Islamic law. 

Keywords : Lifestyle, Religiusitas, Buyer's Decision. 
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MOTTO 

 

َو يّٰ  َفات اُقوا ۚ  ُقْل َّلا َيْسَتِوى اْْلَِبْيُث َوالطايٍُّب َوَلْو اَْعَجَبَك َكثْ َرُة اْْلَِبْيثِ  اُوِِل اَّْلَْلَباِب َلَعلاُكْم ۚ  اللّّٰ
 تُ ْفِلُحْونَ 

Katakanlah (Muhammad), “Tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun 

banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah wahai 

orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.” (Q.S. Al-Maidah 

[7]:100) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebelum pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis 

akan menjelaskan pengertian judul. Karena judul merupakan kerangka didalam 

sebuah penelitian ilmiah. Hal ini bertujuan untuk menghindari penafsiran yang 

berbeda di kalangan pembaca. Oleh sebab itu perlunya suatu penjelasan dengan 

memberikan arti berbeda istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini yang 

berbunyi “Pengaruh Lifestyle dan Religiusitas Terhadap Keputusan 

Penggunaan Jasa Eyelash Extension Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi Pada Konsumen Di Salon Arke Beautylash Purbolinggo)”. Untuk itu 

perlunya penguraian istilah-istilah tersebut sebagai berikut : 

1. Pengaruh  

Pengaruh adalah kekuatan yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan dan perbuatan seseorang.
1
 

2. Lifestyle 

Menurut setiadi lifestyle atau gaya hidup secara luas didefinisikan sebagai 

cara hidup yang diidentifikasikan oleh bagaimana seseorang menghabiskan 

waktu mereka (aktivitas), apa yang mereka anggap penting dalam 

lingkungannya (ketertarikan), dan apa yang mereka pikirkan tentang diri 

mereka sendiri dan juga lingkungan di sekitarnya (pendapat).
2
 

3. Religiusitas 

Religiusitas adalah penghayatan agama seseorang yang menyangkut simbol, 

keyakinan, nilai dan perilaku yang didorong kekuatan spiritual.
3
 

4. Keputusan Pembelian 

Keputusan bisa diartikan sebagai suatu keputusan untuk menentukan pilihan 

dari lebih dari satu kemungkinan, serta hal tersebut bisa tercapai setelah 

melalui berbagai pertimbangan sehingga memutuskan untuk memilih satu 

yang terbaik bagi konsumen, ada dua faktor dominan yang mempengaruhi 

keputusan pembelian yaitu motivasi seorang konsumen untuk patuh pada 

keinginan orang lain yang dianggap memiliki nilai yang lebih serta yang 

                                                             
1 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: Widiya Karya, 

2017), 654. 
2 Riani Lomboan, Johny R.E Tampi, Danny D.S Mukuan, “Gaya Hidup dan Harga Terhadap 

Keputusan Pembelian pada Starbucks Manado Town Square,” JAB: Jurnal Administrasi Bisnis 1, no. 3 

(2020): 257 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/productivity/article/view/29722 
3 Ananda Desmayonda, Arlin Ferlina Mochamad Trenggana, “Pengaruh Label Halal Terhadap 

Keputusan Pembelian dengan Religiusitas sebagai variabel Intervening di Mujigae Resto Bandung,” Jurnal 

Ekonomi dan Bisnis 12, no. 1 (2019): 183 

https://www.stienas-ypb.ac.id/jurnal/index.php/jdeb/issue/view/13 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/productivity/article/view/29722
https://www.stienas-ypb.ac.id/jurnal/index.php/jdeb/issue/view/13
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kedua adalah banyaknya saran dari pihak lain atas pilihan yang telah dibuat 

oleh konsumen.
4
 

5. Perspektif ekonomi islam 

Perspektif ekonomi islam adalah sudut pandang atau pandangan ilmu 

ekonomi yang berdasarkan pada Al-Qur‟an dan Hadist. Para ulama, 

khususnya ahlusunnah wal jamaah yang bersepakat bahwa sumber hukum 

dalam islam adalah Al-Qur‟an, Hadist, ijma, dan qiyas.
5
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Kecantikan dalam islam adalah segala sesuatu yang dapat menjadikan 

manusia terlihat lebih indah dan mempesona bukan hanya dari segi pakaian, 

wangi-wangian. Tetapi juga meliputi zat pewarna (pacar), celak dan lain 

sebagainya asal tidak melampaui batas dan tidak menyalahi syariat islam. 

Syariat islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk mencintai keindahan, 

mensyukuri nikmat Allah SWT atas penciptaannya dengan menjaga dan 

merawatnya karena agama islam juga sangat peduli dengan keindahan dan 

kesehatan bahkan menyuruh umatnya berhias secara wajar dan tidak berlebihan 

dalam rangka beribadah dan mencari ridha Allah SWT. 

Seiring dengan perkembangan zaman dalam perkembangan kehidupan 

masyarakat masa ini, khususnya bagi wanita yang sangat peduli dengan 

penampilan pastinya ingin terlihat baik dan lebih prima di hadapan rekan kerja 

maupun pertemanannya. Hal tersebut merupakan suatu yang wajar, maka dari 

itu banyak wanita yang rela menghabiskan waktu dan uang mereka untuk 

melakukan suatu treatment kecantikan yang lagi booming yaitu memasang bulu 

mata palsu atau istilahnya eyelash extention sejak beberapa tahun lalu. 

Eyelash extention adalah proses menghubungkan bulu mata palsu 

dengan bulu mata asli. Cara penggunaannya adalah dengan mengkombinasi 

bulu mata satu persatu dengan extentsion lem khusus, prosesnya biasanya 

memakan waktu sekita 1,5 jam – 2 jam.
6
 

                                                             

4 Sri Wulandari, “Pengaruh Label Halal dan Religiusitas Terhadap Keputusan Pembelian (Studi 

Kasus Konsumen Indomie Di Sidoarjo),”  JMD: Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Dewantara 4, no. 1 

(2021): 22 

DOI: https://doi.org/10.26533/jmd.v4i1.754 
5 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Surakarta: Erlangga, 2012), 16. 
6 Nirwana Suparjan, Siti Aisyah, “Penggunaan Eyelash Extension Bagi Perempuan Muslimah 

Perspektif Hukum Islam (studi kasus salon di kota makasar),” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum 

Keluarga Islam 2, no. 1 (2020): 72 

DOI: https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.16351 
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Penggunaan eyelash extention amat diminati kaum wanita karena 

dianggap praktis tanpa harus menggunakan maskara ataupun bulu mata palsu 

lepas pasang, mengingat tuntutan penampilan yang seolah-olah memiliki 

standar yang tidak tertulis sehingga secara tidak langsung hampir setiap wanita 

menggunakan eyelash extention. Hal ini menjadi kesempatan bagi para pelaku 

usaha untuk membuka usaha kecantikan di bidang eyelash extention. Karena 

semakin banyak yang minat membuka usaha ini, para pemilik jasa layanan 

eyelash extention bersaing secara ketat demi memikat hati para konsumen yang 

tak lain adalah para wanita. Hal tersebut terbukti dari banyaknya tempat jasa 

pelayanan eyelash extention terutama di kota-kota besar. Tidak beda halnya 

dengan kota-kota besar lainnya, jasa eyelash extension sekarang pun sudah 

tumbuh pesat pula di pedesaan. 

Di daerah purbolinggo lampung timur telah berdiri  usaha jasa salon 

sejak tahun 2018, salon ini cukup ramai dikunjungi oleh warga setempat dan 

warga dari luar daerah purbolinggo. Salon Arkebeautylash bergerak dibidang 

jasa ini melayani pelanggan dengan menyediakan berbagia jenis eyelash 

extension. Salon Arkebeautylash banyak dikunjungi oleh pelanggan setiap 

harinya karena harga yang relative bersaing, jenis eyelash extension yang 

bervariasi, promo dihari-hari tertentu, dan hasil yang memuaskan pelanggan. 

Sehingga banyak remaja hingga orang dewasa yang lebih memilih melakukan 

eyelash extension di salon ini. 

Tabel 1.1 : Data Perbandingan Salon di Purbolinggo 

Periode Bulan Desember 2021 – Februari 2022 

N

o 
Nama Salon 

Jenis 

Eylash 

Extensio

n 

Harga Bulan 
Jumlah 

Konsumen 

Total 

Konsu

men 

1 

  

Arkebeautylash 

Purbolinggo 
Natural Rp 50.000 

Desember 

2021 
45 

133 

Orang 

Volume Rp 80.000 Januari 

2022 
53 

Catt Eye Rp 90.000 

Glamour 
Rp 

100.000 

Februari 

2022 
35 

Dolly 
Rp 

120.000 

2  Asnaokta 

Dental 

Purbolinggo 

Natural Rp 65.000 Desember 

2021 
38 

120 

Orang 

Premium Rp 75.000 

Volume 
Rp 85.000 Januari 

2022 
52 

Glamour 
Rp 

115.000 

Februari 

2022 
30 

3 Rania Natural 1 Rp 70.000 Desember 42 125 
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Beautylash 
Natural 2 

Rp 

100.000 

2021 Orang 

Volume 
Rp 

130.000 

Januari 

2022 
46 

Glamour 
Rp 

150.000 

Februari 

2022 
37 

4 Enggar Wida 
Natural 

Rp 35.000 Desember 

2021 
42 

117 

Orang 
Volume 

Rp 55.000 Januari 

2022 
40 

Glamour 
Rp 70.000 Februari 

2022 
35 

Sumber : Data Primer diolah 2022. 

Pada table 1.1 dijelaskan bahwa Persaingan jasa salon di daerah 

purbolinggo ini cenderung cukup ketat, karena di purbolinggo terdapat 3 salon 

pesaing salon Arkebeautylash yaitu Rania Beautylash, Salon Asnaokta Dental 

Pbl, dan Salon Enggar Wida. Dengan mempertimbangkan banyak pelanggan 

yang datang dan sudah menjadi pelanggan tetap, peneliti tertarik untuk meneliti 

salon Arkebeautylash dari pada ketiga salon pesaing lainnya.  

Para pengguna jasa perawatan yang datang ke salon kecantikan 

khususnya eyelash extension merupakan orang-orang yang ingin mengikuti 

trend kecantikan yang sedang booming saat ini, namun mereka kurang 

memperhatikan syariat yang berlaku. Islam menghendaki keindahan umatnya, 

baik keindahan dalam pengertian batin maupun keindahan fisik (jasmani). 

Begitu juga aspek kecantikan dalam islam harus dilihat dari dimensi maslahat 

dan mudaratnya. Pandangan islam mengubah ciptaan Allah SWT hanya untuk 

memperindah dan mempercantik diri bahwasannya haram atau tidaknya 

tergantung dari maksud dan tujuan pemakai. 

Persoalan inilah yang perlu kita sadari bahwa tidak semua yang 

dilakukan oleh manusia dan hal itu dianggap baik, belum tentu baik pula dalam 

pandangan Allah SWT. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya dalil-dalil Al-

Qur‟an yang menjelaskan mengenai larangan dalam melakukan perubahan pada 

ciptaan Allah AWT, salah satunya seperti yang tertera dalam Q.S An-Nisa (5) 

ayat 119: 

ُمَرن اُهْم فَ َليُ َغي ٍّ  ُمَرن اُهْم فَ َليَُبتٍُّكنا اَّٰذاَن اَّْلَنْ َعاِم َوََّلّٰ يَ ن اُهْم َوََّلّٰ ََ واََّلُِضلان اُهْم َوََّلَُمن ٍّ ْل ََ ِو  ُرنا  َوَمْن ي اتاِخِذ ۚ  اللّّٰ
ًنا ِبي ْ ْسَرانًا مُّ َُ ِسَر  ََ ِو فَ َقْد  ْن ُدْوِن اللّّٰ ْيطَّٰن َوِليًّا مٍّ  الشا
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“Dan pasti kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan 

kosong pada mereka dan akan kususruh mereka memotong telinga-telinga 

binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh 

mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya).” 

Barangsiapa menjadikan setan sebagai pelindung selindung selain Allah, maka 

sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.” (Q.S. An-Nisa‟ [5]: 119) 

Dalam pemahaman Abdul Salam, ayat tersebut menunjukkan bahwa 

pekerjaan “mengubah ciptaan Allah SWT” merupakan pekerjaan setan dan 

umat islam dilarang untuk mengikuti pekerjaan setan karena tidak sesuai 

dengan syariat islam. Tidak sedikt pula perempuan saat ini menjadikan 

kecantikan adalah sebuah kebutuhan, dengan berlomba-lomba untuk menjadi 

cantik dengan menempuh segala cara, salah satunya dengan mendatangi salon 

kecantikan. 

Setiap hari manusia membuat suatu keputusan mengenai bagaimana 

mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan misalnya, 

harus memilih dalam penggunaan sumber daya (uang) untuk membeli barang 

atau jasa yang tepat sesuai keadaan yang sedang dihadapi. Dalam menentukan 

pilihan tersebut, manusia harus menyeimbangkan antara kebutuhan, preferensi 

dan ketersediaan sumber daya. 

Keputusan penggunaan jasa atau lebih dikenal dengan keputusan 

pembelian merupakan suatu bentuk pikiran yang nyata dari refleksi rencana 

pembeli untuk membeli produk atau jasa yang tersedia dalam periode waktu 

tertentu.
7
 Keputusan pembelian konsumen untuk membeli dapat muncul akibat 

dari adanya rangsangan (stimulus) yang di tawarkan oleh perusahaan. Masing-

masing stimulus tersebut dirancang untuk menghasilkan keputusan pembelian 

dari konsumen. Keputusan pembelian konsumen adalah proses pengintegrasian 

yang mengombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih 

perilaku alternatif dan memilih salah satu diantaranya. Keputusan pembelian 

dapat didasari oleh beberapa hal, salah satunya adalah lifestyle (gaya hidup). 

Lifestyle (gaya hidup) menunjukkan pola hidup seseorang yang di 

ekspresikan dalam aktifitas, Minat dan opininnya. Gaya hidup menggambarkan 

keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Gaya 

hidup menggambarkan seluruh pola seseorang dalam beraksi dan berinteraksi di 

dunia. Gaya hidup mempengaruhi seseorang dan akhirnya menentukan pilihan 

                                                             
7 D Nata Wijaya, Sunnarti, Edriana Pangestuti, “Pengaruh Gaya Hidup dan Motivasi Terhadap 

Keputusan Pembelian (Survei Pada Konsumen Starbuck Kota Malang),” JAB: Jurnal Administrasi Bisnis 

55, no.2 (2018): 76 

http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10623 

http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10623
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konsumsi seseorang.
8
 Namun meskipun demikian, Allah tidak menyukai 

seorang hamba yang menghambur-hamburkan hartanya hanya untuk kepuasan 

diri semata, seperti yang terdapat dalam surat Al-Isra‟ ayat 26-27: 

ْر تَ ْبِذيْ رًا ۚ  َواِّٰت َذا اْلُقْرٰبّٰ َحقاو ِبْيِل َوََّل تُ َبذٍّ َواْلِمْسِكْْيَ َواْبَن السا  
“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, 

kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu 

menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (Q.S. Al-Isra‟ [15]: 26) 

 

رِْيَن َكانُ وْ  ِطْْيِ ۚ  ِانا اْلُمَبذٍّ يّٰ َواَن الشا َْ ْيطُّٰن ِلَربٍّوۚ   ا ِا َكُفْورًا  ۚ  وََكاَن الشا  

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan 

dan setan itu adalah sangat ingkar kepada tuhannya.” (Q.S. Al-Isra‟ [15]: 27) 

Dalam ajaran islam tidak melarang manusia untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginannya selama dapat membawa martabat manusia 

meningkat. Semua yang ada di dunia ini untuk manusia, namun manusia 

diperintahkan untuk mencari yang halal dan baik saja secara wajar dan tidak 

berlebihan. 

Pada dasarnya gaya hidup menunjukkan bagaimana seseorang 

mengalokasikan pendapatannya dalam memilih produk ataupun jasa yang akan 

mereka gunakan dari berbagai produk pilihan alternatif lainnya ketika memilih 

satu kategori etnis produk yang ada. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adya 

Sarassita (2020) menyatakan bahwa lifestyle (gaya hidup) berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen.
9
 Namun, hasil penelitian 

yang dilakukan Mariatus Sakdiyah, et al (2021) menunjukkan bahwa gaya 

hidup tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian.
10

 

Susatyo Herlambang menyatakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian adalah faktor kebudayaan yang didalamnya ada faktor 

sub-budaya termasuk agama. Religiusitas merupakan salah satu faktor yang 

                                                             
8 Sudaryanto, N. Rachma, M. Hufron, “Pengaruh Lifestyle dan Kematangan Emosional Terhadap 

Keputusan Pembelian Pakaian Online (Studi Kasus Pada Mahasiswa di Desa Landungsari Kecamatan dau 

Kabupaten Malang),” e-Jurnal Riset Manajemen (2019): 103 

http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/4706 
9 Adya Sarassita, “Pengaruh Lifestyle, Social Influence, Persepsi Kualitas dan Beauty Vlogger 

terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah di Yogyakarta,” (Skripsi: STIE Yogyakarta, 

2020). 

http://repositori.stieykpn.ac.id/1128/ 
10 Mariatus Sakdiyah, Agus Frianto, Lilis Sugi R.N, “Pengaruh Gaya Hidup dan Harga Terhadap 

Keputusan Pembelian (Studi Kasus Pada Onlineshop Pusathijabsyaree Surabaya),” BIMA: Journal Of 

Bisnis And Innovation Management 3, no.2 (2021): 229 

DOI: https://doi.org/10.33752/bima.v3i2.230 

http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/4706
http://repositori.stieykpn.ac.id/1128/
https://doi.org/10.33752/bima.v3i2.230
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mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, yaitu berada pada bagian 

faktor budaya yang terdapat dalam sub-budaya yaitu tentang keagamaan.
11

 

Religiusitas adalah penghayatan agama seseorang yang menyangkut 

simbol, keyakinan, nilai dan perilaku yang didorong kekuatan spiritual. Sejauh 

mana individu berkomitmen terhadap agamanya tergantung pada tingkat 

religiusitasnya karena mengacu pada kepercayaan, nilai keagamaan, dan 

kegiatan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.
12

 Terkait dengan religiusitas, 

seorang perempuan muslim yang konsisten atau taat pada agamanya, maka ia 

akan mentaati perintah Allah SWT untuk tidak melakukan pekerjaan yang telah 

diharamkan seperti penggunaan jasa eyelash extension. Hal ini sejalan dengan 

hasil penelitian Aldeana Meliani, Ahmad Mulyadi, Hilman Hakiem (2021) hasil 

penelitian menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian.
13

 Rosdiana Fatoni (2021)
14

. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan penggunaan jasa. 

Sebagai umat Islam, kita harus selalu mempertimbangkan pandangan 

syariat sebelum melakukan suatu perbuatan. Kita mesti meninjau tujuan dari 

syariat Islam demi terwujudnya kemaslahatan hidup manusia. Hendaknya kita 

tidak mengerjakan sesuatu hanya karena ikut-ikutan, karena setiap orang akan 

mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing, baik di dunia maupun 

di akhirat.
15

 

 

َواْلُمْستَ ْوِصَلةَ  اْلَواِصَلةَ  اللاوُ  َعنَ لَ   

                                                             
11 Muhammad Isa, H. Aswadi Lubis, Ilma Sari Lubis, “Penaruh Religiusitas dan Lokasi Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen Pada Rahmat Syariah Awalayan City Walk Padangsidimpuan,” Jurnal 

Ekonomi & Ekonomi Syariah 3, no. 1 (2020) 

DOI: 10.36778/jesya.v3i1.123. 
12 Desmayonda, Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Dengan Religiusitas 

Sebagai Variabel Intervening Di Mujigae Resto Bandung, 183. 

https://www.stienas-ypb.ac.id/jurnal/index.php/jdeb/issue/view/13 
13 Aldeana Meliani, Ahmad Mulyadi Kosim, Hilman Hakiem, “Pengaruh Religiusitas, Gaya 

Hidup, dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Produk Busana Muslim di Marketplace,” EL-MAL : 

Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam 4, no. 2 (2021). 

DOI: https://doi.org/10.47467/elmal.v4i2.535 
14 Rosdiana Fatoni, “Analisis Pengaruh Religiusitas, Motivasi Rasional, Dan Pendapatan 

Nasabah Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa BPRS Tulen Amanah Paokmotong Kecamatan 

Masabagik”. (Skripsi: Universitas Gunung Rinjani Selong, 2021). 

http://repository.ugr.ac.id 
15 Iskandar, Hijrayanti Sari, Nurul Atika, “Eyelash Extension Dalam Perspektif Hukum Islam,” 

Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam 1, no.4 (2020): 533 

DOI: https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.269 

https://www.stienas-ypb.ac.id/jurnal/index.php/jdeb/issue/view/13
https://doi.org/10.47467/elmal.v4i2.535
http://repository.ugr.ac.id/
https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.269
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Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang wanita yang setelah 

menikah rambutnya rontok sehingga suaminya menyuruhnya agar memakai 

rambut palsu. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, “Allah melaknat 

perempuan yang menyambung rambutnya dan perempuan yang meminta agar 

rambutnya disambung”. (HR. Bukhari Nomor 5941, 5926 dan Muslim Nomor 

5530) 

Penggunaan eyelash extension oleh kaum wanita sama seperti 

menyambung rambut ada hukum dalam syariat Islam antara lain: pertama tidak 

diperbolehkan bagi wanita mencukur rambutnya kecuali karena suatu hal yang 

mengharuskan untuk itu, kedua dan tidak juga menyambung rambutnya, baik 

dengan rambut sendiri, rambut orang lain, rambut hewan, maupun yang 

lainnya. Karena perbuatan tersebut sama seperti menyambung rambut tidak 

diperbolehkan dalam Islam. 

Berdasarkan latarbelakang permasalahan dan research gap yang ada, 

maka peneliti tetarik melakukan penelitian tentang “Pengaruh Lifestyle dan 

Religiusitas Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Eyelash Extension 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada  Konsumen di Salon 

Arkebeautylash Purbolinggo)”. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latarbelakang maka dapat di 

identifikasi masalah-masalah sebagai berikut : 

a. Gaya hidup konsumen di arkebeautylash purbolinggo dalam 

pengambilan keputusan penggunaan jasa tidak sesuai dalam perspektif 

ekonomi islam. 

b. Dalam penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil penelitian antara 

pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian. 

2. Batasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan yang 

ada tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, 

disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh 

sebab itu, penulis membatasi penelitian dengan hanya membahas 

permasalahan pengaruh dari variabel lifestyle dan religiusitas terhadap 

keputusan penggunaan jasa eyelash exyension dalam perspektif ekonomi 

islam dan difokuskan pada konsumen di salon Arke Beautylash 

Purbolinggo. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas 

penulis adalah: 

1. Bagaiman pengaruh lifestyle terhadap keputusan penggunaan jasa eyelash 

extension di salon arkebeautylash purbolinggo? 

2. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap keputusan penggunaan jasa 

eyelash extension di salon arkebeautylash purbolinggo? 

3. Bagaimana pengaruh lifestyle, religiusitas, dan keputusan penggunaan jasa 

eyelash extension dalam Perspektif Ekonomi Islam?  

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk dapat mengetahui apakah Lifestyle mempengaruhi keputusan 

penggunaan jasa eyelash extension di salon arkebeautylash purbolinggo. 

2. Untuk dapat mengetahui apakah religiusitas mempengaruhi keputusan 

penggunaan jasa eyelash extension  di salon arkebeautylash purbolinggo. 

3. Untuk mengetahui lifestyle, religiusitas, dan keputusan penggunaan jasa 

eyelash extension dalam perspektif ekonomi islam.  

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan dan sumbangan pemikiran yang menambah pengetahuan mengenai 

lifestyle dan religiusitas terhadap keputusan penggunaan jasa. 

2. Secara Praktis, Diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan manfaat 

bagi beberapa pihak, yaitu : 

a. Manfaat Bagi Penulis 

1) Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang bidang ekonomi islam 

khususnya pada pengaruh lifestyle dan religiusitas terhadap 

keputusan penggunaan jasa dalam perspektif ekonomi islam. 

2) Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian. 

3) Untuk menerapkan ilmu secara teoritis dan menghubungkannya 

dengan data yang diperoleh. 

b. Manfaat Bagi Akademis  

1) Menambah pengetahuan dalam pengaruh lifestyle dan religiusitas 

terhadap keputusan penggunaan jasa dalam perspektif ekonomi islam 

serta masukan pada penelitian dengan topik yang sama pada masa 

yang akan datang. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan 

mahasiswa tentang pengetahuan dalam skripsi ini. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian dapat dijadikan informasi dan referensi bagi peneliti 

yang membutuhkan penelitian tersebut dan nantinya dapat dijadikan 

bahan perbandingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 
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pengaruh lifestyle dan religiusitas terhadap keputusan penggunaan jasa 

dalam perspektif ekonomi islam. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan salah satu cara untuk 

mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada 

sebelumnya agar tidak terjadi adanya plagiarisme. Dalam penelitian ini 

menggunakan beebrapa literatur yang masih ada kaitannya dengan pembahasan 

yang dimaksud, diantaranya sebagai berikut: 

1. Bela Febriana Nur Pratiwi dan Renny Dwijayanti, 2021. Dalam penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Gaya Hidup dan Kelompok Acuan Terhadap 

Keputusan Pembelian (Studi Pada Konsumen Kedai Kopi Ruang Temu 

Kabupaten Tulungagung)”.
16

 Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 

pengaruh gaya hidup kelompok acuan terhadap keputusan pembelian di 

kedai kopi kekinian Ruang Temu secara simultan. Jenis penelitian yang 

digunakan yaitu penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian 

ini yaitu konsumen kedai kopi Ruang Temu dengan sampel berdasarkan 

rumus Hair sebanyak 151 konsumen. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

cara purposive sampling, sampel sebanyak 151 konsumen digunakan untuk 

pengambilan data dengan cara menyebar kuesioner. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi hasil dari analisis variable 

gaya hidup (X1) sebesar 0,000 yang berarti secara parsial berpengaruh 

secara signifikan terhadap keputusan pembelian pada kedai kopi Ruang 

Temu, sedangkan nilai signifikansi hasil variable kelompok acuan (X2) 

sebesar 0,001 yang berarti secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian kedai kopi Ruang Temu. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa gaya hidup dan kelompok acuan berpengaruh secara 

simultan terhadap keputusan pembelian sebesar 60,7% dan 39,3% 

dipengaruhi oleh variable independent lainnya. 

a. Persamaan: 

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada variabel yang diteliti 

penulis yaitu variabel gaya hidup variabel dependen keputusan 

pembelian. 

b. Perbedaan: 

Perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel 

religiusitas sedangkan penelitian ini tidak menggunakan variabel 

                                                             
16 Bela Febriana Nur Pratiwi dan Renny Dwijayanti, “Pengaruh Gaya Hidup dan Kelompok 

Acuan Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada Konsumen Kedai Kopi Ruang Temu Kabupaten 

Tulungagung),” JPTN: Jurnal Pendidikan Tata Niaga 9, no. 3 (2021). 

https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jptn/issue/view/2334 

https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jptn/issue/view/2334
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religiusitas. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada tempat penelitian 

yaitu konsumen kedai kopi ruang temu kabupaten tulungagung sementara 

itu, penelitian yang akan dilakukan terletak pada tempat konsumen salon 

arkebeautylash purbolinggo kabupaten lampung timur. Penelitian ini juga 

tidak menggunakan penelitian dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

2. Mariatus Sakdiyah, Agus Frianto, Lilis Sugi Rahayu Ningsih, 2021. Dalam 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Gaya Hidup dan Harga Terhadap 

Keputusan Pembelian (Studi Kasus Pada  Onlineshope Pusathijabsyaree 

Surabaya)”.
17

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode 

yang digunakan yaitu metode asosiatif. Data yang diperoleh di dapat dari 

menyebar kuesioner pada 98 responden dari pelanggan Onlineshope 

Pusathijabsyaree Surabaya dengan cara menggunakan sampel jenuh. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwasannya variabel gaya hidup (X1) tidak 

memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian (Y) di Onlineshope 

Pusathijabsyaree Surabaya. Sedangkan variabel harga (X2) memiliki 

pengaruh terhadap keputusan pembelian (Y) di Onlineshope 

Pusathijabsyaree Surabaya. Akan tetapi variabel gaya hidup (X1) dan harga 

(X2) bersama-sama memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian (Y) di 

Onlineshop Pusathijabsyaree Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwasannya variabel gaya hidup (X1) tidak memiliki pengaruh terhadap 

keputusan (Y) pembelian di onlineshop Pusathijabsyaree Surabaya. 

Sedangkan variabel harga (X2) memiliki pengaruh terhadap keputusan 

pembelian (Y) di onlineshop Pusathijabsyaree Surabaya. Akan tetapi 

variabel gaya hidup (X1) dan harga (X2) bersama-sama memiliki pengaruh 

terhadap keputusan pembelian (Y) di onlineshop Pusathijabsyaree Surabaya. 

a. Persamaan:  

Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan variabel gaya hidup 

dan keputusan pembelian.  

b. Perbedaan: 

Perbedaan penelitian ini tidak menggunakan variabel religiusitas dan 

perbedaan terletak pada lokasi penelitian. Perbedaan juga terletak pada 

pengambilan sampel responden, penelitian ini menggunakan sampel 

jenuh sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan simple 

random sampling untuk mengambil sampel responden. Penelitian ini 

juga tidak menggunakan penelitian dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

3. Sri Wulandari, 2021. Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Label Halal 

dan Religiusitas Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Konsumen 

                                                             
17

  Sakdiyah, Frianto, Ningsih, Pengaruh Gaya Hidup dan Harga Terhadap Keputusan 

Pembelian (Studi Kasus Pada  Onlineshope Pusathijabsyaree Surabaya). 

DOI: https://doi.org/10.33752/bima.v3i2.230 

https://doi.org/10.33752/bima.v3i2.230
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Indomie Di Sidoarjo)”.
18

 Sampel yang diambil sebanyak 100 responden 

dengan tehnik accidental sampling dengan alat analisis SPSS versi 15 dari 

hasil penelitian, menggunakan analisis regresi liner berganda diketahui 

bahwa variabel religisusitas dan label halal merupakan salah satu faktor 

utama yan mempengaruhi konsumen dalam membeli produk indomie di 

sidoarjo, hasil tersebut sekaligus menjawab tujuan dari penelitian yaitu 

apakah religiusitas berpengaruh terhadap keputusan pembelian dan apakah 

label halal mampu mempengaruhi keputusan pembelian.  

a. Persamaan: 

Persamaan dalam penelitian menggunakan variabel religiusitas dan 

keputusan pembelian.  

b. Perbedaan: 

Perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian dan pengambilan sampel 

responden, penelitian ini menggunakan tehnik accidental sampling 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan simple random 

sampling untuk mengambil sampel responden. Penelitian ini juga 

menggunakan tidak menggunakan penelitian dalam Perspektif Ekonomi 

Islam. 

4. Riani Lomboan, Johny R.E Tampi, Danny D.S Mukuan, 2020. Dalam 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Keputusan 

Pembelian Pada Starbucks Manado Town Square”.
19

 Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh gaya hidup (X1) dan harga (X2) terhadap 

keputusan pembelian (Y) pada starbuck manado town square. Pendekatan 

ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan sampel sebanyak 100 

responden dengan menggunakan skala likert. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan penyebaran kuesioner 

online. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik analisis regresi linear berganda. Data-data yang telah memenuhi 

teknik analisis dioleh dengan menggunakan alat bantu program SPSS. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa gaya hidup dan harga berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 

a. Persamaan: 

Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan variabel gaya hidup 

dan keputusan pembelian. 

 

                                                             
18

 Wulandari, Pengaruh Label Halal dan Religiusitas Terhadap Keputusan Pembelian (Studi 

Kasus Konsumen Indomie Di Sidoarjo). 

DOI: https://doi.org/10.26533/jmd.v4i1.754 
19

 Lomboan, Tampi, Mukuan, Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Pada 

Starbucks Manado Town Square. 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/productivity/article/view/29722 

https://doi.org/10.26533/jmd.v4i1.754
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/productivity/article/view/29722
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b. Perbedaan:  

Perbedaan penelitian ini tidak menggunakan variabel religiusitas dan 

perbedaan terletak pada lokasi penelitian. Penelitian ini juga tidak 

menggunakan penelitian dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

5. Khairul Anas dan Muhajirin, 2020. Dengan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Gaya Hidup (Lifestyle) dan Harga Terhadap Keputusan 

Pembelian Pada Kantin Yuank Kota Bima”.
20

 Tujuan penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh gaya hidup (life style) dan 

harga terhadap keputusan pembelian pada kantin Yuank kota bima. Jenis 

penelitian ini yaitu asosiatif. Penelitian ini dilakukan di kantin Yuank kota 

bima, yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu semua konsumen 

yang membeli makanan dan minuman dikantin Yuank. Teknik sampling 

yang digunakan oleh peneliti yaitu accidental sampling dan memperoleh 

sampel sebanyak 96 orang. Pengumpulan data dengan menggunakan 

kuesioner. Hasil variabel menunjukkan variabel gaya hidup dan harga 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian kantin Yuank kota bima. 

Dengan melihat analisis regresi linear sederhana variabel gaya hidup 

terhadap keputusan pembelian dan uji t. Dapat dilihat bahwa koefisien 

variabel harga mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian kantin 

Yuank kota bima adalah sebesar 0,435 dan variabel gaya hidup yaitu 0,367 

dimana koefisien determinasi menunjukan nilai 23,6% sementara sisanya 

76,4% dijelaskan oleh variabel lain. Dan hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa gaya hidup dan harga sama-sama mempunyai pengaruh terhadap 

keputusan pembelian pada kantin Yuank kota Bima. 

a. Persamaan: 

Persamaan dalam penelitian menggunakan variabel gaya hidup dan 

keputusan pembelian.  

b. Perbedaan: 

Perbedaan penelitian ini tidak menggunakan variabel religiusitas dan 

perbedaan terletak pada lokasi penelitian. Perbedaan juga terletak pada 

pengambilan sampel responden, penelitian ini menggunakan tehnik 

accidental sampling sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan simple random sampling untuk mengambil sampel 

responden. Penelitian ini juga tidak menggunakan penelitian dalam 

Perspektif Ekonomi Islam. 

6. Farokhah Muzayinatun Niswah, (2018) penelitian yang berjudul “Hubungan 

Persepsi dan Religiusitas terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Tanpa 

                                                             
20

 Khairul Anas dan Muhajirin, “Pengaruh Gaya Hidup (Lifestyle) dan Harga Terhadap 

Keputusan Pembelian Pada Kantin Yuank Kota Bima,” JBE: Journal of Business and Economics Research 

1, no. 2 (2020). 

https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe/issue/view/17 

https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe/issue/view/17
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Label Halal”
21

, Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan 

menggunakan Skala Likert untuk menguji hubungan antara religiusitas dan 

persepsi terhadap keputusan pembelian kosmetik tanpa label halal. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan purposive random sampling. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa religiusitas tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan pembelian kosmetik tanpa label halal pada 

konsumen muslim di Indonesia. Keputusan pembelian kosmetik label halal 

dapat ditentukan berdasarkan seberapa besar persepsi seseorang terhadap 

produk kosmetik tersebut. Tetapi keputusan pembelian kosmetik tanpa label 

halal tidak dapat ditentukan berdasarkan tingkat religiusitas seseorang. 

Sementara religiusitas dan keputusan pembelian kosmetik tanpa label halal 

memiliki hubungan negatif, sehingga semakin tinggi religiusitas seseorang, 

maka semakin rendah orang tersebut memutuskan untuk membeli kosmetik 

tanpa label halal. 

a. Persamaan : 

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variable 

religiusitas dan keputusan pembelian. 

b. Perbedaan : 

Perbedaan terletak pada Teknik pengambilan sampel penelitian ini 

menggunakan Teknik purposive random sampling sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan menggunakan Teknik simple random sampling. 

Pada penelitian ini juga tidak menggunakan penelitian dalam perspektif 

ekonomi islam. 

7. Rosdiana Fatoni, 2021. Dengan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Religiusitas, Motivasi Rasional, Dan Pendapatan Nasabah Terhadap 

Keputusan Menggunakan Jasa BPRS Tulen Amanah Paokmotong 

Kecamatan Masabagik”. 
22

. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

menggunakan analisis regresi linier berganda dan uji asumsi klasik, 

sedangkan uji hipotesis menggunakan uji T dan Uji F. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan penggunaan jasa BPRS Tulen Amanah karena nilai t hitung lebih 

kecil dari t tabel t tabel (-0,198<1,984), dan nilai signifikansi lebih besar 

dari 0,05 (0,844>0,05). 

                                                             
21 Farokhah Muzayinatun Niswah, “Hubungan Persepsi dan Religiusitas terhadap 

Keputusan Pembelian Kosmetik Tanpa Label Halal” MEIS : Jurnal Midle and Islamic Studies, 

5 no. 1 (2018) 

http://meis.ui.ac.id 
22 Rosdiana Fatoni, “Analisis Pengaruh Religiusitas, Motivasi Rasional, Dan Pendapatan 

Nasabah Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa BPRS Tulen Amanah Paokmotong Kecamatan 

Masabagik”. (Skripsi: Universitas Gunung Rinjani Selong, 2021). 

http://repository.ugr.ac.id 

http://meis.ui.ac.id/
http://repository.ugr.ac.id/
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a. Persamaan:  

Persamaan dalam penelitian menggunakan varibel religiusitas dan 

keputusan penggunaan jasa. 

b. Perbedaan:  

Perbedaan terletak pada jenis jasa yang digunakan, tempat penelitian dan 

Penelitian ini juga tidak menggunakan penelitian dalam Perspektif 

Ekonomi Islam. 

8. Aldeana Meliani, Ahmad Mulyadi Kosim, Hilman Hakiem, 2020. Dengan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Religiusitas, Gaya Hidup, dan Harga 

terhadap Keputusan Pembelian Produk Busana Muslim di Marketplace,”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

religiusitas, gaya hidup, dan harga terhadap keputusan pembelian produk 

busana muslim di Marketplace. Penelitian menggunakan metode kuantitatif 

dengan cara menyebarkan kuesioner melalui google-form kepada responden 

beragama Islam yang pernah melakukan pembelian produk busana muslim 

di Marketplace (Shopee) dan berdomisili di Jakarta maupun Bogor. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yang 

merupakan bagian dari teknik non probability sampling. Jumlah sampel 

sebanyak 100 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

religiusitas tidak berpengaruh secara signifikan, namun variabel gaya hidup 

dan harga berpengaruh secara signifikan. Temuan lain menunjukkan bahwa 

variabel Y dapat dijelaskan sebesar 67,9% oleh variabel X. Sisanya sebesar 

33,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar pembahasan peneliti. 

a. Persamaan:  

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan variable 

religiusitas dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian.  

b. Perbedaan:  

Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, Teknik 

pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yang 

merupakan bagian dari teknik non probability sampling. Sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan menggunakan simple random sampling 

untuk mengambil sampel responden. Penelitian ini juga tidak 

menggunakan penelitian dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

9. Sarah Fitria dan Yessy Artanti, 2020. Dengan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Religiusitas dan Kelompok Referensi Terhadap Keputusan 

Pembelian”.
23

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas 

pengaruh religiusitas dan kelompok referensi terhadap keputusan pembelian. 

peneltian ini menggunakan metode nonprobability sampling dengan metode 

                                                             
23 Sarah Fitria dan Yessy Artanti, “Pengaruh Religiusitas dan Kelompok Referensi Terhadap 

Keputusan Pembelian,” BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam 8, no. 1 (2020). 

DOI: http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v8i1.6732 

http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v8i1.6732
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judgmental sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 220 

responden dimana yang dipilih adalah responden yang pernah membeli 

busana muslim rabbani dan berusia 17-60 tahun. Skala pengukuran 

menggunakan skala likert. Analisis data menggunakan alat analisis regresi 

linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil penelitian ini 

juga menunjukkan bahwa kelompok referensi berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

a. Persamaan: 

Persamaan dalam penelitian menggunakan variabel religiusitas dan 

keputusan pembelian. Perbedaan penelitian ini tidak menggunakan 

variabel gaya hidup. 

b. Perbedaan: 

Perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian dan pengambilan sampel 

responden, penelitian ini menggunakan metode nonprobability sampling 

dengan metode judgmental sampling sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan menggunakan simple random sampling untuk mengambil 

sampel responden. Penelitian ini juga tidak menggunakan penelitian 

dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

10. Siti Hardayanti Rusviana, 2020. Dengan penelitian yang berjudul “Perilaku 

Konsumen Terhadap Penggunaan Eyelash Extension Perspektif Konsumsi 

Dalam Islam (Studi Pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

IAIN Metro)”.
24

 Penelitian ini dilakukan langsung di FEBI IAIN Metro 

denga menggunakan teknik wawancara semi terstruktur kepda 10 mahasiswi 

apakah mereka memiliki perilaku bersifat rasional atau irrasional yang 

sesuai dengan konsumsi dalam islam. Penelitian ini menggunakan teknik 

snowball sampling. Selain itu, dokumentasi berupa foto digunakan sebagai 

pelengkap untuk memperoleh data tambahan. Data yang telah terkumpul 

tersebut kemudian dianalisis dengan mengetahui fakta khusus tentang 

perilaku mahasiswi yang disimpulkan berdasarkan teori konsumsi islam. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa perilaku mahasiswi FEBI IAIN Metro dalam penggunaan eyelash 

extension masih ada yang belum menerapkan perilaku yang sesuai dengan 

Konsumsi dalam Islam, yaitu boros menimbulkan perilaku yang konsumtif 

diantaranya saudari Rky dan Dw. Sedangkan yang lainya bersifat Irrasional 

mereka terpengaruh oleh promosi dan tidak membuat mereka menjadi 

berperilaku konsumtif karena, terdapat dampak yang tidak baik untuk bulu 

                                                             
24

 Siti Hardayanti Rusviana, “Perilaku Konsumen Terhadap Penggunaan Eyelash Extension 

Perspektif Konsumsi Dalam Islam (Studi Pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Metro).” (Skripsi: IAIN Metro, 2020). 

https://repositori.metrouniv.ac.id/id/eprint/3609/ 
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matanya yang asli. Penelitian ini memberikan wawasan agar mahasiswi 

dapat berperilaku sesuai dengan anjuran perilaku konsumsi Islam. 

a. Persamaan: 

Persamaan dalam penelitian yaitu sama-sama membahas mengenai 

penggunaan eyelash extension.  

b. Perbedaan: 

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan 

penelitian ini tidak menggunakan variabel gaya hidup, religiusitas. 

Penelitian ini juga tidak menggunakan penelitian dalam Perspektif 

Ekonomi Islam. 

11. Rezkina Hayati, Iiz Izmuddin, Anne Putri, 2019. Dengan penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Religiusitas dan Budaya Terhadap Prilaku Konsumen 

Dalam Membeli Makanan Kafe”.
25

 Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh religiusitas dan budaya terhadap keputusan 

pembelian dalam membeli makanan kafe di Bukittinggi secara parsial atau 

simultan. Desain penelitian ini adalah kuantitatif korelasional. Populasi 

adalah remaja muslim kota bukittinggi. Sampel penelitian ini adalah remaja 

muslim kota bukittinggi yang membeli makanan kafe. Selanjutnya 

penentuan pengambilan sampel yang akan dijadikan responden dilakukan 

secara purposive sampling, dengan mengambil dan memilih remaja muslim 

yang ada di bukittinggi sebagai responden. Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disumpulkan bahwa secara parsial religiusitas dan budaya 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian dalam membeli makanan 

kafe, sedangkan religiusitas dan budaya secara simultan berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian dalam membeli makanan kafe dimana 

kontribusi koefisien determinasi (R Square) adalah 38,8% dan sisanya 

61,2% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak termasuk dalam regresi 

kesamaan ini atau variable yang tidak diteliti. 

a. Persamaan: 

Persamaan dalam penelitian menggunakan variabel religiusitas dan 

keputusan pembelian.  

b. Perbedaan:  

Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan penelitian ini 

tidak menggunakan variabel gaya hidup. Perbedaan juga terletak pada 

pengambilan sampel responden, penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan simple random sampling untuk mengambil sampel 

                                                             
25 Rezkina Hayati, Iiz Izmuddin, Anne Putri, “Pengaruh Religiusitas dan Budaya Terhadap 

Prilaku Konsumen Dalam Membeli Makanan Kafe,” Ekonomi Syariah: Journal of Economic Studies 3, 

no.1 (2019). 

DOI: https://dx.doi.org/10.30983/es.v3i1.1265 

https://dx.doi.org/10.30983/es.v3i1.1265
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responden. Penelitian ini juga tidak menggunakan penelitian dalam 

Perspektif Ekonomi Islam. 

12. Nisa Mahmudah, 2019. Dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Religiusitas dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Produk Elzatta 

Kudus (Studi Kasus Pada Konsumen Elzatta Kudus).
26

 Penelitian ini 

menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan jenis penelitian field 

research. Adapun Teknik pengumpulan data menggunakan angket yang 

disebarkan secara langsung pada 86 responden pada konsumen outlet elzatta 

kudus. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling incidental, 

sedangkan untuk Teknik analisis data menggunakan metode analisis linier 

berganda, uji R
2
, uji t, uji F. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis statistik melalui SPSS versi 23. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

produk elzatta kudus, berdasarkan perhitungan t hitung lebih besar dari pada 

t table (4,441>1,988) serta nilai signifikansi sig lebih kecil dari 0,05 yaitu 

sebesar 0,000. Gaya hidup berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

produk elzatta kudus, berdasarkan perhitungan t hitung lebih besar dari pada 

t table (4,357>1,988) serta nilai signifikan sig lebih kecil dari 0,05 yaitu 

sebesar 0,000. Religiusitas dan Gaya Hidup berpengaruh secara simultan 

terhadap keputusan pembelian produk elzatta kudus dengan nilai F hitung 

lebih besar dibandingkan dengan F table sebesar (40,595>3,107). Besarnya 

pengaruh tersebut diketahui dari Adjusted R Square sebesar 0,482 yang 

berarti terdapat pengaruh sebesar 48,2% antara religiusitas dan gaya hidup 

terhadap keputusan pembelian produk elzatta kudus. Kesimpulannya adalah 

religiusitas dan gaya hidup berpengaruh secara parsial maupun simultan 

terhadap keputusan pembelian produk elzatta kudus. Semakin religiusitas 

dan gaya hidup meningkat satu-satuanny, maka akan meningkatkan 

keputusan pembelian. 

a. Persamaan: 

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan variable 

religiusitas, gaya hidup, dan keputusan pembelian. 

b. Perbedaan: 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan penelitian yang akan 

dilakukan  menggunakan Teknik pengambilan simple random sampling 

dan menggunakan perspektif ekonomi islam. 

 

 

                                                             
26 Nisa‟ Mahmudah, “Pengaruh Religiusitas dan Gaya Hidup Teradap Keputusan Pembelian 

Produk Elzatta Kudus (Studi Kasus Pada Konsumen Elzatta Kudus),” (Skripsi: IAIN Kudus, 2019). 

http://repository.iainkudus.ac.id/3142/ 

http://repository.iainkudus.ac.id/3142/
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H. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I   Pendahuluan 

Merupakan uraian tentang penegasan judul, latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, 

dan sistematika penulisan skripsi. 

 

BAB II  Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis 

Menyajikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini 

yang meliputi landasan teori dan pengajuan hipotesis serta 

kerangka pemikiran. 

 

BAB III  Metode Penelitian 

Merupakan uraian tentang metode analisis yang digunakan 

dalam penelitian, penentuan populasi, sampel, dan Teknik 

pengumpulan data, definisi operasional variable serta Teknik 

pengolahan dan analisis data. 

 

BAB IV  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Terdiri dari deskripsi objek penelitian serta pembahasan hasil 

penelitian dan analisis. 

 

BAB V  Penutup 

Terdiri dari kesimpulan hasil penelitian serta rekomendasi bagi 

pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Teori Yang Digunakan 

1. Perilaku Konsumen (Grand Theory) 

a. Pengertian Perilaku Konsumen 

Dalam teori ekonomi dikatakan bahwa manusia adalah 

makhluk ekonomi yang selalu berusaha memaksimalkan 

kepuasannya dan selalu bertindak rasional. Para konsumen akan 

berusaha memaksimalkan kepuasannya selama 

kepuasanfinansialnya memungkinkan. Mereka memiliki 

pengetahuan tentang alternative produk yang dapat memuaskan 

kebutuhan mereka. Pengertian Perilaku Konsumen menurut 

beberapa ahli, yaitu :
27

 

David L. Loundon dan Albert J. Della Bitta mengemukakan 

bahwa: “Consumer behavior may be defined as decision process 

and physical activity individuals engage in when evaluating, 

acquairing, using or goods and services.” (Perilaku konsumen 

dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan 

aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam mengevaluasi, 

memperoleh, menggunakan barang-barang dan jasa). Menurut 

Kotler, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana 

individu, kelompok dan organisasi memilih, memberi, 

menggunakan dan bagaimana barang, jasa, ide atau pengalaman 

untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka.
28

 

Menurut Engel et al, berpendapat bahwa: “consumer behavior 

is defined as the acts of individuals directly involved in obtaining 

and using economic good services including the decision process 

that precede and determine these acts.” perilaku konsumen adalah 

tindakan yang langsung terlibat dalam pemerolehan, 

pengonsumsian dan penghabisan produk atau jasa, termasuk proses 

yang medahului dan menyusul tindakan ini. Menurut Mowen dan 

Minor, perilaku konsumen adalah studi unit-unit dan proses 

pembuatan keputusan yang terlibat dalam penerimaan, 

penggunaan, pembelian, penentuan barang, jasa dan ide. Schiffman 

dan Kanuk mendefinisikan perilaku konsumen sebagai “perilaku 

yang diperlihatkan konsumen untuk mecari, membeli, 

                                                             
27 Bilsom simamora, Panduan Riset Perilaku Konsumen, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2008), 3-4 
28 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran terjm. Bob Sabran Jilid I edisi 1, 

(Jakarta: Erlangga, 2008), 166. 
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menggunakan, mengevaluasi dan menghabiskan produk atau jasa 

yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka.”
29

 

Dari pengertian perilaku konsumen di atas dapat disimpulkan 

bahwa perilaku konsumen adalah tindakan yang dilakukan oleh 

konsumen yang dimulai dengan merasakan adanya kebutuhan dan 

keinginan, kemudian berusaha medapatkan produk yang 

diinginkan, mengonsumsi produk tersebut, dan berakhir dengan 

tindakan-tindakan pasca pembelian, yaitu perasaan puas atau tidak 

puas. 

Memahami perilaku konsumen merupakan suatu pekerjaan 

yang tidak mudah bagi para pemasar karena banyaknya variabel 

yang mempengaruhi dan variabel-variabel tersebut saling 

berinteraksi. Perilaku konsumen merupakan proses yang kompleks 

dan multi dimensional. Selanjutnya, dalam perilaku konsumen 

terdapat tiga dimensi, yaitu:  

1) Stimulus ganda (stimulus pemasaran dan stimulus lain)  

Stimulus yang dijalankan produsen atau pemasar bisa berupa 

strategi bauran pemasaran (produk, harga, tempat, promosi) dan 

stimulus lain yang berupa kondisi ekonomi, politik, budaya dan 

teknologi yang dirancang pemasar untuk mempengaruhi dan 

memotivasi perilaku kosumen agar mau melakukan pembelian 

produk. 

2) Kotak hitam konsumen  

Dimensi kedua dari model perilaku konsumen adalah kotak 

hitam konsumen yang mencakup karakteristik konsumen, dan 

proses pengambilan keputusan konsumen. Contoh karakteristik 

konsumen adalh jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, 

penghasilan, kelas sosial, budaya dan sebagainya. Proses 

pengambilan keputusan konsumen dimulai dengan 

dirasakannya beberapa masalah, yaitu kebutuhan dan keinginan 

yang belum terpuaskan, pencarian informasi, pengevaluasian, 

pembuatan keputusan pembelian, dan diakhiri dengan tindakan 

pasca pembelian. Karakteristik konsumen dan proses 

pengambilan keputusan konsumen menentukan perilaku 

konsumen dalam pembelian.  

3) Respon konsumen  

Dimensi ketiga dari model perilaku konsumen adalah respon 

konsumen terhadap stimulus produsen atau pemasar. Respon 

                                                             
29 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen, 7-8. 
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konsumen bisa berupa tindakan membeli atau tidak membeli 

produk yang ditawarkan produsen atau pemasar. 

b. Pengertian Konsumsi 

Konsumsi adalah bagian dari pendapatan yang dibelanjakan 

atau dipergunakan membeli barang atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Konsumsi merupakan penggunaan barang 

atau jasa yang berlangsung atau berakhir untuk memenuhi 

kebutuhan hidup.
30

 Dalam konsumsi terdapat perbedaan diantara 

pakar ekonomi, namun konsumsi secara umum dapat diartikan 

dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan 

manusia. Dalam ekonomi islam konsumsi juga memiliki definisi 

yang sama, namun memiliki perbedaan dalam setiap yang 

melingkupinnya. Perbedaan yang mendasar dengan ekonomi 

konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri, 

cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah 

islamiyah. 

Tujuan konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana 

penolong untuk beribadah kepada Allah SWT. Sesungguhnya 

mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan kekuatan 

dalam ketaatan pengabdian kepada Allah SWT akan menjadikan 

konsumsi tersebut bernilai ibadah yang dengannya manusia 

mendapatkan pahala. Pada dasarnya konsumsi dibangun atas dua 

hal, yaitu kebutuhan (hajat) dan kegunaan atau kepuasan 

(manfaaat).
31

 Secara rasional, seseorang tidak akan pernah 

mengkonsumsi suatu barang manakala ia tidak membutuhkannya 

sekaligus mendapatkan manfaatnya. Dalam perspektif ekonomi 

Islam, dua unsur ini mempunyai kaitan yang erat dengan konsumsi 

itu sendiri karena ketika konsumsi dalam islam diartikan sebagai 

penggunaan terhadap komuditas yang baik yang jauh dari sesuatu 

yang diharamkan, maka barang menjadi motivasi mendorong 

seseorang untuk melakukan aktivitas konsumsi juga harus sesuai 

dengan prinsip konsumsi itu sendiri. 

1) Kebutuhan (Hajat)  

Manusia adalah makhluk yang tersusun dari berbagai 

unsur, baik ruh, akal, badan maupun hati. Unsur-unsur ini 

mempunyai keterkaitan antara satu dengan lainnya. Misalnya, 

kebutuhan manusia untuk makan, pada dasarnya bukanlah 

kebutuhan jasmani saja, namun melainkan akan memberikan 

                                                             
30 Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam, (Bandung: PustakaSetia, 2013), 

225. 
31 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam Edisi ke Tiga, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 60. 
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pengaruh terhdap kekuatan jasmani, maka juga akan 

berdampak pada unsure tubuh yang lain. Misalnya ruh, akal 

dan hati. 

2) Kegunaan atau kepuasan (manfaat)  

Sebagaimana kebutuhan, konsep manfaat juga tercetak 

bahkan menyatu dalam konsumsi itu sendiri. Para ekonomi 

menyebutkan sebagai perasaan rela yang diterima oleh 

konsumen ketika mengkonsumsi suatu barang. Rela yang 

dimaksud disini adalah kemampuan konsumen untuk 

membelanjakan pendapatannya pada berbagai jenis barang 

dengan tingkat harga yang berbeda.  

Ada dua konsep penting yang perlu digaris bawahi pada 

pengertian rela tersebut, yaitu pendapatan dan harga. Kedua 

konsep ini saling mempunyai interdependensi antara satu 

dengan yang lain, mengingat kemampuan seseorang untuk 

membeli suatu barang sangat tergantung pada pemasukan yang 

dimiliki. 

c. Konsep Maslahah dalam Perilaku Konsumen Muslim 

Imam shatibi menggunakan istilah maslahah yang maknanya 

lebih luas dari utility atau kepuasan dalam terminology ekonomi 

konvensional, maslahah merupakan tujuan hukum syara‟ yang 

paling utama.
32

 Maslahah adalah sifat atau kemampuan barang dan 

jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari 

kehidupan manusia dimuka bumi ini. Ada lima elemen dasar dalam 

maslahah yaitu: kehidupan atau jiwa (al-nafs), properti atau harta 

benda (al-mal), keyakinan (al-din), intelektual (al-aql) dan keluarga 

atau keturunan (al-nasl). Semua barang dan jasa yang mendukung 

tercapainya dan terpeliharanya kelima elemen tersebut pada setiap 

individu, itulah yang disebut maslahah.  

Konsep maslahah menyangkut maqoshid syariah (dien, nafs, 

nasl, aql,maal), artinya harus memenuhi syarat agar dapat menjaga 

agamanya tetap muslim menjaga fisiknya agar tetap sehat dan kuat, 

tetap menjaga keturunan generasi manusia yang baik, tidak 

merusak pola pikir akalnya, dan menjaga hartanya berkah dan 

berkembang. Konsep maslahah lebih objektif karena didasarkan 

dari al-hajat ad-dhoruriyat (need) yaitu prioritas yang lebih 

                                                             
32

 Muhammad Muflih, Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam. (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2005), 56. 
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mendesak. Konsep maslahah individu senantiasa membawa 

dampak terhadap maslahah secara umum.
33

 

1) Prinsip – prinsip Dasar Konsumsi Menurut Islam 

Konsumsi Islam selalu memperhatikan halal-haram, 

konsisten dengan hukum Islam dan kaidah yang mengatur 

tentang konsumsi agar mencapai kemanfaatan konsumsi 

seoptimal mungkin dan mencegah menyimpangnya dari jalan 

kebenaran dan dampak mudharat baik bagi dirinnya maupun 

orang lain. Adapun prinsip dasar konsumsi islami adalah: 

a) Prinsip syariah, yaitu prinsip mengandung dasar syariat 

yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi, terdiri 

dari : 

(1) Prinsip akidah, konsumsi sebagai sarana untuk 

ketaatan atau beribadah sebagai perwujudan keyakinan 

manusia sebagai makhluk yang akan dimintai 

pertanggungjawaban oleh penciptanya.  

(a) Prinsip ilmu, yaitu ketika seseorang akan 

mengkonsumsi suatu produk harus tahu ilmu 

tentang produk yang akan dikonsumsi dan hukum-

hukum yang berkaitan dengannya apakah produk 

tersebut halal atau haram baik ditinjau dari zat, 

proses maupun tujuannya. 

(b) Prinsip amaliah, sebagai konsekuensi dari akidah 

dan ilmu yang telah diketahui, maka seseorang 

akan mengkonsumsi sebuah produk hanya yang 

halal serta menjauhi yang haram atau syubhat. 

(2) Prinsip kuantitas, yaitu sesuai dengan batas-batas yang 

telah ditentukan dan dijelaskan dalam syariat Islam. 

Diantaranya adalah:  

(a) Sederhana, yaitu mengkonsumsi yang bersifat 

tidak bermewah-mewah, tidak mubadzir dan 

hemat.  

(b) Sesuai antara pemasukan dan pengeluaran, artinya 

dalam mengkonsumsi harus disesuaikan dengan 

kemampuan yang dimiliki.  

(c) Menabung dan investasi, tidak semua kekayaan 

digunakan untuk konsumsi namun juga disimpan 

untuk kepentingan yang lainnya. 
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 Asmuni Solihan Zamakhsyari, Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab, (Jakarta: Khalifa, 2006). 
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(3) Prinsip prioritas, prinsip ini memperhatikan urutan 

kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak 

terjadi kemudharatan, yaitu:  

(a) Primer, adalah konsumsi dasar yang harus 

terpenuhi agar manusia dapat hidup, seperti 

makanan pokok.  

(b) Sekunder, adalah konsumsi untuk menambah atau 

meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih 

baik, misalnya konsumsi madu, susu dan lain 

sebagainya.  

(c) Tersier, yaitu untuk memenuhi konsumsi manusia 

yang jauh lebih membutuhkan  

(4) Prinsip sosial, yaitu memperhatikan lingkungan sosial 

disekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup 

dalam masyarakat, diantaramya:  

(a) Kepentingan umat, yaitu saling membantu dan 

menolong sehingga bersatunya suatu badan yang 

apabila salah satu anggotanya sakit, maka seluruh 

anggota lainnya juga akan merasakan sakitnya.  

(b) Keteladanan, yaitu memberikan contoh yang baik 

dalam berkomunikasi apalagi jika dia adalah 

seorang tokoh atau pejabat yang banyak mendapat 

sorotan di masyarakatnya.  

(c) Tidak membahayakan orang lain, dalam 

mengkonsumsi justru tidak merugikan dan 

memberikan mudharat ke orang lain seperti 

merokok.  

(d) Kaidah lingkungan, yaitu mengkonsumsi harus 

sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber 

daya alam dan keberlanjutan atau tidak merusak 

lingkungan.  

(e) Tidak meniru atau mengikuti perbuatan yang tidak 

mencerminkan etika konsumsi islami seperti suka 

menjamu dengan tujuan bersenang-senang atau 

memamerkan kemewahan dan menghambur-

hamburkan harta. 

Prinsip-prinsip dasar konsumsi islami ini akan memiliki 

konsekuensi bagi pelakunya. Pertama, seseorang yang 

melakukan konsumsi harus beriman kepada kehidupan Allah 

swt dan akhirat, dimana setiap konsumsi yang akan berakibat 

bagi kehidupannya di akhirat. Diantara prinsip utama keimanan 
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adalah beriman kepada hari akhir. Salah satu implikasi terhadap 

keimanan kepada hari akhir akan terejawantahkan dalam 

perilaku konsumsi hidup dialam dunia. Dalam Islam, konsumsi 

dibagi menjadi tiga, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup 

kebutuhan pribadi, memenuhi kebutuhan keluarga yang 

menjadi tanggungannya dan dalam rangka fii sabilillah. Ketiga 

konsumsi inilah yang menjadi pilihan dan prioritas manusia 

untuk mendahulukan dan mengakhirkannya. Masing-masing 

jenis konsumsi akan member makna dan nilai sangat tergantung 

pada niat. Konsumsi pribadi jika diniatkan dalam rangka 

ketakwaan, supaya berlaku kuat dalam menjalankan ketaatan, 

maka konsumsi tersebut memilki dimensi akhirat. Sebaliknya, 

jika konsumsi fii sabilillah tidak diniatkan ikhlas untuk 

mendapatkan ridho Allah swt, misal riya‟ atau sum‟ah maka 

justru konsumsi itu menjadi tidak bernilai. 

Kedua, pada hakikatnya semua anugerah dan kenikmatan 

dari segala sumber daya yang diterima manusia merupakan 

ciptaan dan milik Allah secara mutlak dan akan kembali 

kepada-Nya. Manusia hanya sebagai pengemban amanah atas 

bumi untuk kemakmurannya. Konsekuensinya adalah manusia 

harus menggunakan amanah harta yang telah dianugerahkan 

pada jalan yang disyariatkan. Syariat islamiyyah dengan segala 

peraturan dan tatanan tentang konsumsi yang termaktub dalam 

al-Qur‟an dan as-Sunnah. Keduanya merupakan sumber pijakan 

utama dalam akhlak perilaku berkonsumsi. 

Ketiga, tingkat pengetahuan dan ketakwaan akan 

mempengaruhi perilaku konsumsi seseorang. seseorang yang 

bertakwa tahu bagaimana menyikapi harta, pada saat memiliki 

keluasan rezeki ia tahu bahwa pada hartanya terdapat bagian 

untuk orang lain melalui zakat, infaq dan shodaqoh. 

Sebaliknya, ketika Allah menetapkan sedikit atau kurang harta, 

tetap sabar, qona‟ah (merasa cukup) dan selalu bersyukur. 

d. Etika Konsumsi Islam  

Adapun etika konsumsi Islam harus memperhatikan beberapa hal, 

diantaranya adalah:
34

 

1) Jenis barang yang dikonsumsi adalah barang yang baik dan 

halal: 

                                                             
34 Arif Pujiyono, “Teori Konsumsi Islami,” Dinamika Pembangunan 3, no. 2 (2006): 202 
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a) Zat, artinya secara materi barang tersebut telah disebutkan 

dalam hukum islam  

b) Halal, dimana asal hukum makanan adalah boleh kecuali 

yang dilarang,seperti disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 

168-169 dan QS. An-Nahl: 66-69 : 

ًًل طَيًٍّبا َوََّل تَ تاِبُعوا ۚ  أَي َُّها ٱلنااُس ُكُلواۚ  يَّٰ   ۚ  ِّماا ِِف ٱْْلَْرِض َحلَّٰ
ْيطَِّٰن  ِت ٱلشا طُوَّٰ ِبْيٌ  ۥِإناوُ  ۚ  َُ َلُكْم َعُدوٌّ مُّ  

“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.” (Q.S. Al-

Baqarah [2]: 168) 

 

ِو َما ََّل تَ ْعَلُمْونَ  وِْْۤء َواْلَفْحَشاِْۤء َوَاْن تَ ُقْوُلْوا َعَلى اللّّٰ َا يَْأُمرُُكْم بِالسُّ  ِاَّنا
“Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat 

jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang 

tidak kamu ketahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 169) 

َرًة  بَ ْْيِ  ۚ  ِمنْ  ه  نُْسِقْيُكْم ِّمٍّاا ِفْ بُطُْونِ  ۚ  َوِانا َلُكْم ِِف اَّْلَنْ َعاِم َلِعب ْ
رِِبْْيَ  ًغا لٍّلشّّٰ اِلًصا َساْۤىِٕ ََ  فَ ْرٍث واَدٍم لابَ ًنا 

“Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar 

terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum 

dari apa yang ada dalam perutnya (berupa) susu murni 

antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang 

yang meminumnya.” (Q.S. An-Nahl [14]: 66) 

ِت الناِخْيِل َواَّْلَْعَناِب تَ تاِخُذْوَن ِمْنُو َسَكًرا وارِْزًقا َحَسًنا ِانا  ۚ  َوِمْن ََثَرّٰ
يًَة لٍَّقْوٍم ي اْعِقُلْونَ  ِلَك ََّلّٰ  ِفْ ذّٰ

“Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat 

minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. 

Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti.”(Q.S. 

An-Nahl [14]: 67)35 

 

                                                             
35 ibid.,200 
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ِذي ِمَن اْْلَِباِل بُ ُيوتًا َوِمنَ  َجِر  َوَأْوَحى َربَُّك ِإَِل الناْحِل َأِن اَّتِا الشا
 َوِّماا يَ ْعرُِشونَ 

“Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: “Buatlah 

sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di 

tempat-tempat yang dibikin manusia. kemudian makanlah 

dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan 

Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu).”(Q.S. An-Nahl 

[14]: 68) 

ِت َفٱْسُلِكى ُسُبَل َربٍِّك ذُُلًًل   ۚ  ََيْرُُج ِمن ۚ  ُُثا ُكِلى ِمن ُكلٍّ ٱلثاَمرَّٰ
نُوُ  ِلَك  ۚ  ٌء لٍّلنااِس ۚ  ِفيِو ِشَفا ۥبُطُوِِنَا َشَراٌب ُّمَُّْتِلٌف أَْلوَّٰ ِإنا ِِف ذَّٰ

ُرونَ َلَءايًَة لٍَّقْوٍم  يَ تَ َفكا  
“Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-

buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah 

dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu ke luar 

minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di 

dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi 

manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang 

yang memikirkan.” (Q.S. An-Nahl [14]: 69) 

c) Haram, dimana hanya beberapa jenis makanan yang 

dilarang seperti disebutkan dalam QS. Al-Baqarah:173 dan 

QS. Al- Maidah: 90  

َم َوَلََْم اْْلِْنزِْيِر َوَما َا َحراَم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدا ِو  ۚ  اُِىلا ِبو ۚ  ِاَّنا َر بَاٍغ واََّل  ۚ  ِلَغْْيِ اللّّٰ َفَمِن اْضطُرا َغي ْ
َو َغُفْوٌر راِحْيمٌ  ۚ  ِاُْثَ َعَلْيِو  ۚ  َعاٍد َفًَل  ِانا اللّّٰ  

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu 

bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang 

disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi 

barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena 

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka 

tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha 

Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 

173) 
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َا اْلَْْمُر َواْلَمْيِسُر َواَّْلَْنَصاُب َواَّْلَْزََّلُم ۚ  اَي َُّها الاِذْيَن اَّٰمنُ وْ ۚ  يّٰ  ا ِاَّنا
ْيطِّٰن َفاْجَتِنبُ ْوُه َلَعلاُكْم  ْن َعَمِل الشا تُ ْفِلُحْونَ رِْجٌس مٍّ  

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya 

minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan 

mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji 

dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-

perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q.S. Al-Maidah 

[7]: 90) 

d) Proses, artinya dalam prosesnya telah memenuhi kaidah 

syariah, misalnya:
36

  

(1) Sebelum makan membaca basmalah, selesai membaca 

hamdalah, menggunakan tangan kanan dan bersih.  

(2) Cara mendapatkannya dilarang, misalnya riba, hasil 

judi, menipu, mengurangi timbangan, tidak menyebut 

nama Allah ketika menyembelih dan lain sebagainya.  

e) Kemanfaatan atau kegunaan barang yang dikonsumsi, 

artinya lebih memberikan manfaat dan jauh dari merugikan 

baik dirinya sendiri maupun orang lain.  

f) Kuantitas barang yang dikonsumsi tidak berlebihan dan 

tidak terlalu sedikit atau bakhil, tetapi pertengahan seperti 

dijelaskan dalam QS. Al-Furqon: 67 dan QS. Al-Isra: 29  

ِلَك قَ َواًماَوالاِذيَن ِإَذا أَنْ َفُقوا َلَْ يُْسرُِفوا وَلَْ يَ ْقتُ ُروا وََكاَن بَ ْْيَ  ذَّٰ  
“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), 

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

(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang 

demikian.” (Q.S. Al-Furqan [19]: 67) 

ُعنُِقَك َوََّل تَ ْبُسْطَها ُكلا اْلَبْسِط فَ تَ ْقُعَد َوََّل ََتَْعْل َيَدَك َمْغُلْوَلًة ِاِلّٰ 
 َمُلْوًما َّماُْسْوًرا

“Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu 

pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu 

mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi 

tercela dan menyesal.” (Q.S. Al-Isra‟ [15]: 29) 

 

 

 

                                                             
36 Arif Pujiyono, “Teori Konsumsi Islami,” Dinamika Pembangunan 3, no. 2 (2006) 
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e. Batasan Konsumsi Islam  

Secara tingkatannya kebutuhan manusia meliputi: keperluan, 

kesenangan, kemewahan. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia, 

Islam menyarankan agar manusia dapat bertindak ditengah-tengah 

dan sederhana.
37

 

Bukan hanya halal haram saja yang menjadi batasan konsumsi 

dalam syariah Islam. Termasuk aspek yang mesti diperhatihkan 

adalah yang baik, yang bersih dan tidak menjijikan. Syariah sendiri 

menganjurkan untuk memilih kondisi yang bersih dan bermanfaat 

dari semua komoditi yang diperbolehkan. Dalam Islam terdapat 

dua macam pembatasan dalam menggunakan harta, yaitu :
38

 

1) Batasan dalam segi Kualitas  

Hal ini berkaitan dengan larangan membelanjakan harta 

untuk mendapatkan barang yang memabukan dan 

menimbulkan kerusakan pada tubuh dan akal, seperti minuman 

keras dan narkotika.  

2) Batasan dalam segi kuantitas  

Manusia tidak boleh terjerumus dalam kondisi “besar 

pasak daripada tiang”, yaitu pemasukan lebih kecil daripada 

pengeluaran, apalagi untuk hal-hal yang tidak mendesak. 

Kemudian yang termasuk batasan konsumsi dalam syariah 

adalah pelarangan israf atau berlebih-lebihan. Perilaku israf 

diharamkan sekalipun komoditi yang dibelanjakan adalah 

halal. Sebab itu, dalam menghapus perilaku israf , Islam 

memerintahkan :  

a) Memprioritaskan konsumsi yang lebih diperlukan dan 

lebih bermanfaat. 

b) Menjauhkan konsumsi yang berlebih-lebihan untuk semua 

jenis komoditi. 

f. Tujuan Konsumsi Islam  

Beberapa hal yang melandasi perilaku seorang muslim dalam 

berkonsumsi adalah berkaitan dengan tujuan konsumsi itu sendiri. 

Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap 

perekonomian, karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa 

konsumsi. Oleh sebab itu, sebagian besar konsumsi akan diarahkan 

kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Manusia 

                                                             
37 Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, cet. 1, (Yogyakarta: BPFE, 2004), 167. 
38 Muhammad Muflih, Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo, 2006),15. 
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diperintahkan untuk mengkonsumsi pada tingkat yang layak bagi 

dirinya, keluarga, dan orang paling dekat disekitarnya.  

Tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana 

penolong untuk beribadah kepada Allah. Karena sesungguhnya 

mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina 

dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan 

konsumsi itu bernilai ibadah. Konsumsi bagi seorang muslim 

hanya sekedar perantara untuk menambah kekuatan dalam mentaati 

Allah.
39

 

Tujuan konsumsi Islam adalah mencari maslahah, karena 

maslahah konsepnya lebih terukur dan dapat diperbandingkan 

sehingga lebih mudah disusun prioritas dan tahapan dalam 

pemenuhanya. Jadi seorang muslim berkonsumsi dalam rangka 

untuk memenuhi kebutuhan sehingga memperoleh kemanfaatan 

yang setinggi-tingginya bagi kehidupanya sekaligus sebagai cara 

untuk mendapatkan falah yang maksimum. Oleh karena itu, semua 

barang dan jasa yang memiliki maslahah akan dikatakan nejadi 

kebutuhan manusia. Tujuan lain konsumsi yaitu untuk mencari 

kesuksesan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat dalam 

bingkai moral islam.
40

 

Sedangkan tujuan konsumsi ekonomi konvensional adalah 

utility (Kepuasan), seperti memiliki barang atau jasa untuk 

memuaskan keinginan manusia. Kepuasan ditentukan oleh 

subyektif. Tiap-tiap orang memiliki atau mencapai kepuasanya 

menurut ukuran atau kriterianya sendiri. Jika sesuatu barang 

tersebut dapat memenuhi kebutuhan, maka manusia akan 

melakukan usaha untuk mengkonsumsi susuatu itu.
41

 

g. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

Menurut William J. Stanton, ada dua kekuatan faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen yaitu kekuatan sosial budaya 

dan kekuatan psikologis. Sedangkan Philip Kotler mengemukakan 

bahwa faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen 

adalah faktor kebudayaan, faktor sosial, dan faktor psikologis. Pada 

dasarnya kedua pendapat ini sama namun dikelompokkan dengan 

cara yang berbeda. Adapun penjabarannya menurut Mangkunegara 

adalah sebagai berikut :
42

 

                                                             
39 Arif Pujiyono, Teori Konsumsi Islami, 198. 
40 M.B. Hendra Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islami, (Yogyakarta: Ekonesia, 2003), 124. 
41 Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam. 
42

 Kurniati, “Tori Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam,” Jurnal Ekonomi Syariah 

Indonesia, VI no. 1 (2016): 45. 
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1) Faktor kebudayaan 

a) Budaya 

Budaya dapat diartikan sebagai hasil kreativitas 

manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya yang 

sangat menentukan bentuk perilaku dalam kehidupan 

sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan merupakan hal 

yang kompleks yang meliputi ilmu pengetahuan, 

kepercayaan, seni, moral, adat, kebiasaan dan norma-

norma yang berlaku di masayarakat. Flemming Hansen 

mengemukakan bahwa karakteristik budaya adalah 

kebudayaan adalah hasil karya manusia, proses belajar, 

mempunyai aturan atau berpola, bagian dari masyarakat, 

menunjukkan kesamaan tertentu tetapi pula terdapat 

variasi-variasinya, pemenuhan kepuasan dan kemantapan 

atau ketetapan, pensesuai, terorganisasi dan terintegrasi 

secara keseluruhan. 

b) Sub-budaya 

Setiap budaya memiliki kelompok-kelompok sub-

budaya yang lebih kecil, yang merupakan identifikasi dan 

sosialisasi yang khas untuk perilaku anggotanya. Sub-

budaya mencakup kebangsaan, agama, kelompok ras, dan 

daerah geografis. Banyak sub-budaya membentuk segmen 

pasar yang penting, dan para pemasar kerapkali merancang 

produk dan program pemasaran yang disesuikan dengan 

kebutuhan mereka. 

c) Kelas sosial  

Kelas sosial didefinisikan sebagai suatu kelompok 

yang terdiri dari sejumlah orang yang mempunyai 

kedudukan yang seimbang dalam masyarakat. Kelas sosial 

dapat diketegorikan ke dalam upper-upper class (Kelas 

puncak atas; Golongan ningrat), lower-upper class (Kelas 

puncak bawah; Orang-orang kaya), upper-midle class 

(Kelas Menengah atas; Orang yang sukses dengan 

profesinya), lower-midle class ( Kelas menengah bawah; 

Pekerja non manajerial), upper-lower class (kelas bawah 

atas; orang berpenghasilan relatif cukup untuk kehidupan 

sehari-hari), lower-lower class (kelas bawah rendah; 
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pekerja-pekerja kasar) tingkat sosial ini sangat berkaitan 

dengan kecenderungan perilaku pembelian.
43

 

2) Faktor Sosial
44

 

a) Kelompok referensi 

Kelompok referensi diartikan sebagai suatu kelompok 

orang yang mempengaruhi sikap, pendapatan, norma, dan 

perilaku konsumen. Perilaku konsumen dipengaruhi 

kelompok referensi yang menjadi anggotanya atau yang 

dicita-citakan. Pengaruh kelompok referensi terhadap 

perilaku konsumen antara lain dalam menentukan produk 

atau merk yang mereka gunakan sesuai dengan aspirasi 

kelompok. 

b) Keluarga 

Keluarga didefinisikan sebagai suatu unit masyarakat 

yang terkecil yang perilakunya sangat mempengaruhi dan 

menentukan dalam pengambilan keputusan pembelian.  

c) Peranan dan status 

Setiap orang pasti berpartisipasi dengan banyak 

kelompok sepanjang hidupnya. Posisi orang dalam setiap 

kelompok inilah disebut sebagai peran dan status. Orang-

orang memilih produk dan jasa yang mengkomunikasikan 

peran dan status dalam masyarakat. 

3) Faktor Pribadi 

a) Usia dan tahap daur hidup 

Manusia memerlukan barang dan jasa sepanjang 

hidupnya. Perilaku ini berubah-ubah sesuai perkembangan 

siklus keluarga. Para pemasar sering menetapkan pasar 

sasarannya berupa kelompok-kelompok dari tahap 

kehidupan tertentu dan mengembangkan produk dan 

rencana pemasaran yang tepat bagi kelompok tersebut. 

b) Pekerjaan 

Pekerjaan dapat mempengaruhi jenis konsumsi 

seseorang. Manajer pemasaran perlu mengidentifikasikan 

kebutuhan keluarga sesuai dengan pekerjaan, kemudian 

dapat mengkhususkan produk dan jasa tertentu untuk 

kelompok pekerjaan tertentu. 

c) Macam-macam situasi ekonomi 

Keadaan ekonomi yang mempengaruhi pilihan produk 

meliputi: pendapatan yang dapat dibelanjakan, tabungan, 

                                                             
43 Ibid.,52. 
44simamora, Panduan Riset Perilaku Konsumen, 9.   
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hutang, kekuatan untuk meminjam dan pendirian terhadap 

belanja dan menabung. 

d) Gaya hidup 

Gaya hidup sesorang dapat ditangkap dari kegiatan 

yang diikuti, minat dan pendapat seseorang. Gaya hidup 

menggambarkan keseluruhan pribadi yang berinteraksi 

dengan lingkungan dan mencerminkan sesuatu yang lebih 

luas dari kelas sosial di satu pihak dan kepribadian di 

pihak lain. 

e) Kepribadian dan konsep diri 

Kepribadian merupakan suatu bentuk dari sifat-sifat 

yang ada pada diri individu yang sangat menentukan 

perilakunya. Kepribadian konsumen sangat dipengaruhi 

oleh pengaruh internal dirinya (motif, IQ, emosi, cara 

berpikir dan presesi) dan faktor eksternal dirinya 

(lingkungan fisik, keluarga, masyarakat, sekolah, 

lingkungan alam). Kepribadian konsumen akan 

mempengaruhi persepsi dan pengambilan keputusan dalam 

membeli. 

Sedangkan, Konsep diri yaitu cara seseorang melihat 

diri sendiri dan dalam waktu tertentu sebagai gambaran 

tentang apa yang dipikirkannya. Para ahli psikologi 

membedakan konsep diri yang nyata dan konsep diri yang 

ideal. Konsep diri yang nyata adalah bagaimana sesorang 

melihat diri dengan sebenarnya dan konsep diri ideal ialah 

bagaimana diri manusia yang dinginkan. 

4) Faktor psikologis
45

 

a) Motivasi 

Motivasi adalah keadaan yang ada pada diri seseorang 

yang mendorong orang tersebut untuk bertindak. Suatu 

kebutuhan menjadi satu dorongan bila kebutuhan itu 

muncul hingga mencapai taraf intensitas yang cukup atau 

mendesak. 

b) Persepsi 

Persepsi mempengaruhi tindakan seseorang pada 

situasi dan kondisi yang sama dan apabila persepsi ada 

situasi berbeda maka tindakannya pun berbeda tantangan 

yang dihadapi pemasar adalah membuat rangsangan yang 

                                                             
45 Titin Agustin Nengsih dan Pradita Sari Putri, " Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat 

Masyarakat Menabung di Bank Syariah Pada Masyarakat Kecamatan Jelutung Kota Jambi." 2.   
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diperhatikan orang sehingga pesan tersebut dapat diterima 

oleh konsumen. 

c) Belajar 

Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan 

perilaku akibat pengalaman sebelumnya. Pengalaman 

belajar konsumen akan menentukan tindakan dan 

pengambilan keputusan pembelian. 

d) Kepercayaan dan sikap. 

Sikap adalah suatu penilaian kognitif seseorang 

terhadap suka atau tidak suka, perasaan emosional yang 

tindakannya cenderung ke arah berbagai objek atau ide. 

Sikap dapat juga berarti sebagai kesiapan seseorang untuk 

melakukan suatu Tindakan atau aktivitas. Sikap 

mempengaruhi keyakinan begitu pula sebaliknya, 

keyakinan menentukan sikap. 

 
2. Ekonomi Islam 

a. Pengertian Ekonomi Islam  

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang 

menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi 

konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai 

Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. 

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu 

yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi 

kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam 

kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung 

kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan 

tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang 

terperangkap dalam keputusan yang apriori (apriory judgement) 

benar atau salah tetap harus diterima.
46

 

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan 

sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup islam. 

Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu 

ekonomi. Ilmu ekonomi islam adalah ilmu sosial yang tentu saja 

tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan 

aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena 
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ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai 

syariah. 

1) Muhammad Abdul Manan  

Islamic economics is a sosial science which studies the 

economics problems of a people imbued with the values of 

Islam.47 Menurut Abdul Manan ilmu ekonomi islam adalah 

ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah 

ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. 

2) M. Umer Chapra  

Islami economics was defined as that branch which helps 

realize human well-being through and allocation and 

distribution of scarce resources that is inconfinnity with 

Islamic teaching without unduly curbing Individual fredom or 

creating continued macroeconomic and ecological imbalances. 

Menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan 

yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui 

alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada 

dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa 

memeberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro 

ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa 

ketidakseimbangan lingkungan.
48

 

3) Menurut Syed Nawab Haider Naqvi 

Ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang 

perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat 

muslim modern.
49

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang 

berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan 

cara-cara yang Islami. Menurut Abdul Mannan, ilmu ekonomi 

Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga 

manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri. 
50

 

Ilmu Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari 

aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, 
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baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan 

Syariat Islam yang bersumber Al-Qur‟an dan As-Sunnah serta 

Ijma‟ para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan 

dunia dan akhirat.
51

 

b. Dasar Hukum Ekonomi Islam  

Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa 

dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. 

Demikian pula dengan penerapan syariah di bidang ekonomi 

bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya Islami.  

Aktifitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk 

perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang 

melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara 

individu yang mengandunng unsur pemenuhan hak dan kewajiban 

dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk 

dibuat secara tertulis yanng disebut akad. ekonomi dalam Islam. 

Ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan 

penentuan konsep ekonomi dalam Islam. Beberapa dasar hukum 

Islam tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :
52

 

1) Al-Qur’an  

Al-Qur‟an memberikan ketentuan-ketentuan hukum 

muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah 

umum; kecuali itu jumlahnya pun sedikit. Misalnya, dalam 

Q.S. Al-Baqarah ayat 188 terdapat larangan makan harta 

dengan cara yang tidak sah, antara lain melalui suap yaitu 

sebagai berikut : 

َنُكْم بِاْلَباِطِل َوتُْدُلْوا ِِبَاۚ  َوََّل َتْأُكُلوْ  اِم لَِتْأُكُلْوا  ۚ  ا اَْمَواَلُكْم بَ ي ْ ِاَِل اَلُْكا
ْن اَْمَواِل النااِس بِاَّْلِ  ُثِْ َواَنْ ُتْم تَ ْعَلُمْونَ َفرِيْ ًقا مٍّ  

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan 

jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta 

itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat 

memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, 

padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 188) 
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Dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 terdapat ketentuan bahwa 

perdagangan atas dasar suka rela merupakan salah satu bentuk 

Muamalat yang halal yaitu sebagai berikut: 

 

ۚ  اَي َُّها ۚ  ا ََّل  اَّٰمنُ ْوا الاِذْينَ  يّٰ  َنُكمْ  اَْمَواَلُكمْ  َتْأُكُلوْ  ۚ   بِاْلَباِطلِ  بَ ي ْ ْنُكمْ  تَ َراضٍ  َعنْ  َِتَاَرةً  َتُكْونَ  َانْ  ِاَّلا   مٍّ
  ۚ ۚ  ا َوََّل   ۚ   اَنْ ُفَسُكمْ  تَ ْقتُ ُلوْ  وَ  ِانا    َرِحْيًما ِبُكمْ  َكانَ  اللّّٰ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak 

benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar 

suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang 

kepadamu.” (Q.S. An-Nisa‟ [4]: 29) 

2) Hadist  

Hadist memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat 

yang lebih terperinci dari pada Al-Qur‟an, hadis Nabi SAW 

yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad- Daruquthni, dan lain 

– lain dari Sa‟id Al-khudri ra. Bahwa Rasulullah SAW 

bersabda : yang artinya “Janganlah merugikan diri sendiri dan 

janganlah merugikan orang lain”. 

c. Karakteristik Ekonomi Islam  

Tidak banyak yang dikemukakan dalam alquran dan banyak 

prinsip-prinsip yang mendasar saja, karena dasar-dasar yag sangat 

tepat, alquran dan sunah banyak sekali membahas tentang 

bagaimana seharusnya kaum muslimin berprilaku sebagai 

konsumen produsen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit system 

ekonomi. Ekonomi syariah menekankan kepada 4 sifat, antara 

lain:
53

 

1) Kesatuan (unity)  

2) Keseimbangan (equilibrium) 

3) Kebebasan (free will)  

4) Tanggung Jawab (responsibility)  

Al-Qur‟an mendorong umat Islam untuk mengusai dan 

memanfaatkan sektor-sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala 

yang lebih luas dan komprehensif, seperti perdagangan, industri, 

pertanian, keuangan jasa, dan sebagainya, yang ditujukan untuk 
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kemaslahatan dan kepentingan bersama.
54

 Sebagaimana firman 

Allah dalam Q.S Al-Hasyr : 7 dan QS. Al-Baqarah : 275. 

 

ى َرُسْوِلو ۚ  َما ُو َعلّٰ ِكْْيِ َواْبِن  ۚ  اََفاَْۤء اللّّٰ ى َواْلَمسّٰ مّٰ ِو َولِلراُسْوِل َوِلِذى اْلُقْرٰبّٰ َواْلَيتّٰ ِمْن اَْىِل اْلُقرّٰى َفِللّّٰ
ِبْيلِ  ىُكْم َعْنوُ  ۚ  َوَما ۚ  بَ ْْيَ اَّْلَْغِنَياِْۤء ِمْنُكمْ  ۚ  َكْي ََّل َيُكْوَن ُدْوَلًة   ۚ  السا اّٰتّٰىُكُم الراُسْوُل َفُخُذْوُه َوَما نَ هّٰ
َو وَ  ۚ  َفانْ تَ ُهْوا َو َشِدْيُد اْلِعَقابِ ۚ  ات اُقوا اللّّٰ ۚ  ِانا اللّّٰ  

“Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah 

kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, 

adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, 

orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, 

agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya 

saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka 

terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. 

Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras 

hukuman-Nya.” (Q.S. Al-Hasyr [28]: 7) 

ْيطُّٰن ِمَن اْلَمسٍّ  ِلَك بِاَن اُهْم  ۚ  اَلاِذْيَن يَْأُكُلْوَن الرٍّبّٰوا ََّل يَ ُقْوُمْوَن ِاَّلا َكَما يَ ُقْوُم الاِذْي يَ َتَخباطُُو الشا ذّٰ
َا اْلبَ ْيُع ِمْثُل الرٍّبّٰواۚ  َقاُلوْ  ُو اْلبَ ْيَع َوَحراَم الرٍّبّٰوا ۚ  ا ِاَّنا ْن رابٍّو ۚ  َفَمْن َجاَْۤءه ۚ  َوَاَحلا اللّّٰ ى  ۚ  َمْوِعَظٌة مٍّ َفانْ تَ هّٰ

ِو  ۚ  ۚ  َواَْمرُه ۚ  َما َسَلفَ  ۚ  فَ َلو ُب النااِر  ۚ  ِاَِل اللّّٰ َك َاْصحّٰ ِلُدْونَ  ۚ  َوَمْن َعاَد فَاُولّْٰۤىِٕ َّٰ َها  ُىْم ِفي ْ  

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena 

gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli 

sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari 

Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya 

dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. 

Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, 

mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah [3]: 275) 

Dalam melakukan kegiatan ekonomi, Al-Qur‟an melarang 

Umat Islam mempergunakan cara-cara yang batil seperti dengan 

melakukan kegiatan riba, melakukan penipuan, mempermainkan 

takaran, dan timbangan, berjudi, melakukan praktik suap-menyuap, 

dan cara-cara batil lainnya. 
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d. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam 

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan 

ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni : tauhid 

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

(pemerintah) dan ma‟ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar 

inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam.
55

 Namun teori 

yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem, akan 

menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa 

member dampak pada kehidupan ekonomi. Karena itu, dari kelima 

nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif 

yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islami. 

Ketiga prinsip derivatif itu adalah multitype ownership, freedom to 

act, dan social justice. 

Di atas semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan di atas, 

dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep 

Akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang 

menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi, yakni untuk 

menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi 

panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan 

aktivitasnya. Nilai-nilai Tauhid (keEsaan Tuhan), „adl (keadilan), 

nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah, dan ma‟ad (hasil) 

menjadi inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam : 

1) Tauhid (Keesaan Tuhan)  

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan 

tauhid, manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun yang 

layak disembah selain Allah dan “tidak ada pemilik langit, 

bumi dan isinya, selain daripada Allah” karena Allah adalah 

pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, 

termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. 

Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi 

amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian 

bagi mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak 

diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan 

diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. 

Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya 

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

dibingkai dengan  kerangka hubungan dengan Allah. Karena 
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kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala 

perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.
56

 

2) Asl (keadilan)  

Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam 

mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi 

tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-quran atau Sunnah 

Rasul tapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam, 

dimana alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan 

dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa di terapkan dalam 

penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap para 

pekerja dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan 

ekonomi yang dikeluarkan.
57

  

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-

Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan 

terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai 

khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi 

dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan 

untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat 

daripadanya secara adail dan baik. Dalam banyak ayat, Allah 

memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam 

mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak 

dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku 

ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi 

bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa 

keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai 

golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang 

lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. 

Masing-masing beruasaha mendapatkan hasil yang lebih besar 

daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya. 

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara 

kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) 

dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. 

Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan 

merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan 

kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja beredar pada 

orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.
58
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3) Nubuwwah (Kenabian)  

Karena Rahman, Rahim dan kebijakan Allah, Manusia 

tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. 

Karena itu diutuskan para Nabi dan Rasul untuk 

menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang 

bagaimana hidup yang Allah mengutus para nabi dan rasul 

untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dari Allah tentang 

bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia dan 

mengajarkan jalan untuk menjadi modal terbaik yang 

diteladani manusia agar mendapatkan keselamatan dunia dan 

akhirat. Untuk umat muslim, Allah telah mengirimkan 

“Manusia Model” yang terakhir dan sempurna untuk diteladani 

sampai akhir zaman Nabi Muhammad Saw. 

Kegiatan ekonomi dan bisnis manusia harus mengacu pada 

prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh nabi dan rasul. Sifat-

sifat rasul yang harus diteladani adalah :
59

 

a) Shidiq (benar, jujur)  

Sifat shidiq yang harus menjadi visi hidup setiap muslim 

karena hidup kita berasal dari yang Maha Benar, maka 

kehidupan didunia pun harus dijalani dengan benar, 

supaya kita dapat kembali pada pencipta kita, yang Maha 

Benar.  

b) Amanah (tanggung jawab)  

Amanah menjadi misi hidup setiap muslim karena 

seorang muslim hanya dapat menjumpai. Sang Maha 

Benar dalam keadaan Ridho dan diridhai, yaitu manakala 

menepati amanah yang telah dipikul kepadanya. Sifat ini 

akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh 

tanggung jawab pada setiap individu muslim.  

c) Fathonah (cerdas, bijaksana, intelektual)  

Sifat fatonah dapat dipandangan setiapMuslim. Karena 

untuk mencapainya sang maha Benar, seorang Muslim 

harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan 

olehnya. Potensi yang paling berharga dan termahal yang 

hanya diberikan kepada manusia adalah akan 

(intelektualita).  

d) Tabligh (komunikatif, terbuka, marketing)  

Sifat tabligh merupakan teknik hidup Muslim karena 

setiap Muslim mengemban tanggung jawab dakwah, yakni 
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menyeru, mengajak memberitahu. Sifat ini bila sudah 

mendarah daging pada setiap Muslim apabila yang 

bergerak dalam ekonomi dan bisnis, akan menjadikan 

setiap pelaku ekonomi dan bisnis sebagai pemasar-

pemasar yang tangguh dan lihai.  

4) Khalifah (Kepemimpinan)  

Dalam Al-Qur‟an Allah berfirman bahwa manusia 

diciptakan untuk menjadi khalifah dibumi artinya untuk 

menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada 

dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda: 

“setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai 

pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya”. Ini berlaku 

bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala 

keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala Negara. Nilai ini 

mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam 

(siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk 

menjaga keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam 

bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat 

dihilangkan, atau dikurangi.
60

  

Dalam Islam pemerintah memainkan peranan yang 

kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran 

utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan 

sesuai dengan syari‟ah, dan untuk memastikan tidak terjadi 

pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam 

kerangka mencapai tujuan-tujuan syari‟ah untuk memajukan 

kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi 

keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia. 

Status khalifah atau pengemban amanat Allah itu berlaku 

umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa bagi 

individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas 

kekhalifahan itu. Namun tidak berarti bahwa umat manusia 

selalu atau harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan 

keuntungan dari alam semesta itu. Mereka memiliki kesamaan 

hanya dalam hal kesempatan, dan setiap individu bisa 

mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya. 

Individu-individu diciptakan oleh Allah dengan kemampuan 

yang berbeda-beda sehingga mereka secara instinktif 

diperintahh untuk hidup bersama, bekerja bersama, dan saling 

memaafkan keterampilan mereka masing-masing. Namun 
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demikian, ini tidak berarti bahwa Islam memberikan 

superioritas (kelebihan) kepada majikan terhadap pekerjaannya 

dalam kaitannya dengan harga dirinya sebagai manusia atau 

dengan statusnya dalam hukum. Hanya saja pada saat tertentu 

seseorang menjadi majikan dan pada saat lain menjadi 

pekerja.
61

 Pada saat lain situasinya bisa berbalik, mantan 

majikan bisa menjadi pekerja dan sebagainya dan hal serupa 

juga bisa diterapkan terhadap budak dan majikan. 

5) Ma‟ad 

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai 

kebangkitan tetapi secara harfiah ma‟ad berarti kembali. Dan 

kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan 

hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. 

Pandangan yang khas dari seorang Muslim tentang dunia dan 

akhirat dapat dirumuskan sebagai: Dunia adalah ladang 

akhirat”. Artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk 

bekerja dan beraktivitas (beramal shaleh), namun demikian 

akhirat lebih baik daripada dunia. Karena itu Allah melarang 

manusia hanya untuk terikat pada dunia, sebaba jika 

dibandingkan dengan kesenangan akhira, kesenangan dunia 

tidaklah seberapa. 

Setiap individu memiliki kesamaan dalam hal harga 

diri sebagai manusia. Pembedaan tidak bisa diterapkan 

berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin 

atau umur. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban eknomik setiap 

individu disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya dan 

dengan peranan-peranan normatif masing-masing dalam 

struktur sosial. Berdasarkan hal inilah beberapa perbedaan 

muncul antara  orang-orang dewasa, di satu pihak, dan orang 

jompo atau remaja di pihak lain atau antara laki-laki dan 

perempuan.
62

 Kapan saja ada perbedaan-perbedaan seperti ini, 

maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka harus diatur 

sedemikian rupa, sehingga tercipta keseimbangan. 

Islam tidak mengakui adanya kelas-kelas sosio-

ekonomik sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip 

persamaan maupun dengan prinsip persaudaraan (ukhuwah). 

Kekuatan ekonomi berbeda dengan kekuatan sosiopolitik, 

karena adanya fakta bahwa tujuan-tujuan besar dan banyak 

rinciannya ditekankan dalam Al-Qur‟an dan Sunnah, dan arena 
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dilestarikannya metode-metode yang digunakan oleh umat 

Muslim untuk menetapkan hukum mengenai hal-hal rinci yang 

tidak ditentukan sebelumnya dinilai sebagai kebaikan dan 

kemalasan dinilai sebagai kejahatan. Dalam kepustakaan Islam 

modern orang bisa menemukan banyak uraian rinci mengenai 

hal ini. Al- Qur‟an mengemukakan kepada Nabi dengan 

mengatakan : “ Dan katakanlah (Muhammad kepada umat 

Muslim): “Bekerjalah”. “ Nabi juga telah melarang kaumnya 

mengemis kecuali dalam keadaan kelaparan. Ibadah yang 

paling baik adalah bekerja, dan pada saat yang sama bekerja 

merupakan hak dan kewajiban . kewajiban masyarakat dan 

badan yang mewakilinya adalah menyediakan kesempatan-

kesempatan kerja kepada para individu. Buruh yang bekerja 

secara manual layak mendapatkan pujian sebagaimana 

diriwayatkan Nabi Saw. Pernah mencium tangan orang bekerja 

seperti itu. Monastisisme  dan asketisisme sangat dilarang 

dalam Islam; Nabi Saw. Diriwayatkan pernah bersabda bahwa 

orang-orang yang menyediakan makanan dan 

keperluankeperluan lain untuk dirinya (dan keluarganya) lebih 

baik menghabiskan waktunya untuk beribadah tanpa mencoba 

berusaha mendapatkan penghasilan untuk kehidupannya 

sendiri. Dan sebagai konsekuensinya, menjadi Imam sholat dan 

berkhutbah dalam Islam merupakan pekerjaan suka rela yang 

tidak perlu dibayar. Nabi Saw. Pernah memohon kepada Allah 

Swt. Untuk berlindung diri agar beliau, antara lain, tidak 

terjangkit penyakit lemah dan malas. 

e. Tujuan Ekonomi Islam  

1) Memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia.  

2) Nilai Islam bukan semata hanya untuk kehidupan muslim saja 

tetapi seluruh makluk hidup dimuka bumi.  

3) Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan 

manusia yang berlandaskan nilai-nlai Islam guna mencapai 

pada tujuan agama (falah). 

Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak 

terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa. 

Ekonomi Islam mampu mampu menangkap nilai fenomena 

masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan 

sumber teori Ekonomi Islam. 
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3. Keputusan Penggunaan Jasa 

a. Pengertian Keputusan Penggunaan Jasa 

Keputusan penggunaan jasa atau yang lebih dikenal dengan 

keputusan pembelian merupakan bagian dari perilaku konsumen. 

Pada dasarnya keputusan pembelian merupakan suatu tindakan 

atau perilaku konsumen jadi atau tidaknya melakukan suatu 

pembelian atau transaksi, banyak tidaknya jumlah konsumen dalam 

mengambil keputusan menjadi salah satu penentu tercapai atau 

tidaknya tujuan perusahaan.
63

 

Keputusan pembelian yaitu suatu keputusan sebagai pemilihan 

yang merupakan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan 

alternatif. Bagi konsumen itu sendiri bahwa proses keputusan 

konsumen merupakan suatu kegiatan yang penting, karena di 

dalam proses keputusan konsumen tersebut memuat berbagai 

langkah yang terjadi secara berurutan sebelum konsumen 

mengambil keputusan lebih lanjut lagi.
64

 

Menurut Kotler & Amstrong keputusan pembelian adalah 

proses dimana konsumen memilih, membeli, memakai dan 

memanfaatkan barang, jasa, gagasan serta pengalaman dalam 

rangka untuk memuaskan kebutuhan hasrat. Keputusan untuk 

membeli atau tidak membeli merupakan bagian dari unsur yang 

melekat pada individu konsumen atau disebut behavior dimana ia 

merujuk kepada tindakan fisik, yang dapat dilihat dan diukur oleh 

orang lain. Sedangkan, Harmani menjelaskan keputusan pembelian 

merupakan ketetapan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku 

alternatif kemudian memilih satu diantara alternatif tersebut.
65

 

Pranoto juga menjelaskan perilaku pengambilan keputusan 

oleh konsumen untuk melakukan pembelian produk atau jasa 

diawali dengan adanya kesadaran atas pemenuhan kebutuhan atau 

keinginan dan menyadari adanya masalah selanjutnya, maka 

konsumen akan melakukan beberapa tahap yang pada akhirnya 

sampai pada tahap evaluasi pembelian. 
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Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu 

yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan 

mempergunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Keputusan 

(decision) melibatkan pilihan diantara dua atau lebih alternatif 

tindakan atau perilaku. Keputusan selalu mensyaratkan pilihan 

diantara beberapa perilaku yang berbeda.
66

 

Proses pengambilan keputusan merupakan perilaku yang harus 

dilakukan untuk dapat mencapai sasaran, dan dengan demikian 

dapat memecahkan masalahnya, dengan kata lain proses 

pemecahan suatu masalah yang diarahkan pada sasaran. Proses 

keputusan pembelian yang spesifik terdiri dari urutan kejadian 

berikut: pengenalan masalah kebutuhan, pencarian informasi, 

evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan perilaku pasca 

pembelian.
67

 

Proses pengambilan keputusan diawali dengan adanya 

kebutuhan yang berusaha untuk dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan 

ini terkait dengan beberapa alternatif sehingga perlu dilakukan 

evaluasi yang bertujuan untuk memperoleh alternatif terbaik dari 

persepsi konsumen. Di dalam proses membandingkan ini 

konsumen memerlukan informasi yang jumlah dan tingkat 

kepentingannya tergantung dari kebutuhan konsumen serta situasi 

yang dihadapinya. Keputusan pembelian akan dilakukan dengan 

menggunakan kaidah menyeimbangkan sisi positif dengan sisi 

negatif suatu merek (compensatory decision rule) ataupun mencari 

solusi terbaik dari perspektif konsumen (non-compensatory 

decision rule), yang setelah konsumsi akan dievaluasi kembali.
68

 

b. Jenis- jenis perilaku keputusan pembelian 

Adapun Jenis- jenis perilaku keputusan pembelian diantaranya 

yaitu: 

1) Perilaku pembelian kompleks  

Konsumen melakukan perilaku konsumen kompleks ketika 

mereka sangat terlibat dalam pembelian dan merasa adanya 

perbedaan yang signifikan antara merk konsumen mungkin 
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terlibat ketika produk itu mahal, beresiko, jarang dibeli, dan 

sangat memperlihatkan ekspresi diri. 

2) Perilaku pembelian pengurangan Disonasi 

Perilaku pembelian pengurangan Disonasi terjadi ketika 

konsumen sangat terlibat dalam pembelian yang mahal, jarang 

dilakukan, atau berisiko, tetapi hanya melihat sedikit perbedaan 

antar merk. 

3) Perilaku pembelian Kebiasaan 

Perilaku pembeli kebiasaan terjadi dalam keadaan 

keterlibatan konsumen yang rendah dan sedikit perbedaan 

merk. 

4) Perilaku pembelian mencari keragaman 

Perilaku pembelian mencari keragaman terjadi dalam 

situasi yang mempunyai karakter keterlibatan konsumen 

rendah tetapi anggapan perbedaan merk yang signifikan. 

Keputusan konsumen untuk membeli suatu produk pun 

dipengaruhi oleh banyak faktor. Proses itu juga melalui 

serangkaian tahapan. 

c. Proses Keputusan Pembelian Konsumen 

 Untuk mencapai keputusan pembelian konsumen melalui 

tahapan-tahapan, proses tersebut merupakan sebuah pendekatan 

penyelesaian yang terdiri atas lima tahap, yaitu: Pengenalan 

kebutuhan, Pencarian informasi, Evaluasi alternatif, Keputusan 

membeli, Tingkah laku pasca pembelian.
69
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Gambar 2.1 

Proses Pengambilan Keputusan Konsumen 
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1) Pengenalan Kebutuhan. 

Pengenalan kebutuhan merupakan tahap penting yang 

mendorong konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. 

Pembeli sangat mengerti akan kondisi nyata dan kondisi yang 

sesuai keinginan. Kebutuhan itu datangnya dari pendorong 

internal hal ini dikarenakan pendorong tersebut dibutuhkan saat 

keadaan normal, dalam keadaan lapar dan lain sebagainya. 

Kebutuhan juga dipengaruhi oleh rangsangan eksternal. 

2) Pencarian Informasi.  

Upaya untuk mencari dan mendapatkan informasi termasuk 

dalam proses pengambilan keputusan. Konsumen dapat mencari 

informasi tambahan dan bahkan sangat aktif dalam pencarian 

informasi tersebut. Beberapa sumber rujuan konsumen dalam 

mendapatkan informasi dari individu (keluarga, teman, tetangga, 

rekan kerja), pemasaran dan komersial (iklan, penjualan, 

pengecer, situs website, dan lain sebagainya), media publik, atau 

atas dasar pengalaman (memegang, meneliti dan bahkan sampai 

menggunakan produk). 

3) Evaluasi Alternatif.  

Biasanya dilakukan dengan membandingkan berbagai 

merek lain untuk mendapatkan informasi pilihan tertentu. 

Alternatif atas konsumen dalam tergantung konsumen tersebut 

serta situasi pembelian. Kadang kala konsumen menggunakan 

beberapa konsep yang cermat dan logis, dilain hal bahkan ada 

yang sedikit melakukan perhitungan dan bahkan tidak ada 

sehingga selalu berpatokan pada intuisi. 

4) Keputusan Pembelian.  

Keputusan pembelian merupakan bagian dari pengambilan 

keputusan oleh konsumen dalam memilih satu produk tertentu. 

Biasanya konsumen akan memilih produk yang paling disukai. 

Hal ini dapat menjadi konsep baru yakni akan memunculkan 

faktor tren pembelian dan faktor keputusan pembelian. Faktor 

pertama lebih cenderung atas pendapat yang diterima dari orang 

lain. Sedangkan faktor kedua kedua diakibatkan oleh keadaan 

yang tidak terduga, Secara umum menurut kotler ada 5 peran 

penting yang dapat dijalankan oleh konsumen. Lima peran itu 

meliputi: 

a) Inisiator (Initiator), yaitu orang yang berkeinginan untuk 

membeli barang yang belum dimiliki atas dirinya dan bahkan 

menjadi yang pertama dalam pembelian. 
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b) Memberi Pengaruh (Influencer), yakni orang yang dengan 

persepsinya telah memberikan pengaruh keputusan 

pembelian. 

c) Pengambilan Keputusan (Decider), yaitu orang yang telah 

menetapkan sesuatu dalam melakukan pembelian 

d) Pembeli (Buyer), yaitu orang yang melakukan pembelian 

e) Pemakai (User), yaitu dalam hal mereka disebut konsumen 

atas penggunaan barang yang telah dibeli. 

5) Perilaku Pasca Pembelian.  

Pola prilaku konsumen setelah melakukan transaksi 

pembelian lebih pada tahap keputusan dalam pembelian, artinya 

pembeli dapat saja merasa puas dan bisa juga merasa belum puas 

setelah melakukan pembelian. Kepuasan atas produk yang dibeli 

tereletak pada pola yang berkaitan antara harapan yang 

diinginkan oleh konsumen dengan hasil dari produk yang 

digunakan. Implikasi dari keputusan ini tentu jika produk 

tersebut sesuai harapan dan bahkan melebihi dari harapan tentu 

konsumen akan merasa senang, akan tetapi sebaliknya jika 

produk tersebut belum sesuai maka konsumen akan merasakan 

kekecewaan.
70

 

d. Keputusan Pembelian Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

Perilaku konsumen sangat erat kaitannya dengan masalah 

keputusan yang diambil seseorang dalam persaingan dan penentuan 

untuk mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa. Perilaku 

konsumen menjadi hal-hal yang mendasari konsumen untuk 

membuat keputusan pembelian. Dalam Islam, perilaku seorang 

konsumen harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah 

SWT setiap pergerakan dirinya, yang berbentuk belanja sehari-hari 

tidak lain adalah manifestasi zikir dirinya atas nama Allah. Dengan 

demikian dia lebih memilih jalan yang dibatasi Allah dengan tidak 

memilih barang yang haram, tidak kikir, dan tidak tamak supaya 

hidupnya selamat dunia akhirat. Konsumen mengambil banyak 

macam pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam 

pembelian. Islam menganjurkan melakukan keputusan untuk 

melakukan pembelian, maka seorang konsumen muslim harus 

dapat mengasumsikan fungsi daya guna barang yang akan 

dibelinya bukan hanya karena menuruti keinginan dan hawa 
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nafsunya. Keterlibatan dalam proses apapun Allah melarang 

umatnya dalam kerugian, seperti halnya dalam aktivitas pembelian. 

Manusia harus dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan, 

antara yang baik dan yang buruk.
71

 

Allah SWT. berfirman dalam Q.S Al-Maidah : 100 

 

َو  ۚ  ِبْيثِ ُقْل َّلا َيْسَتِوى اْْلَِبْيُث َوالطايٍُّب َوَلْو اَْعَجَبَك َكثْ َرُة اْلَْ  َفات اُقوا اللّّٰ
ࣖاُوِِل اَّْلَْلَباِب َلَعلاُكْم تُ ْفِلُحْوَن ۚ  يّٰ   

“Katakanlah (Muhammad), “Tidaklah sama yang buruk dengan 

yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, 

maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang 

mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.”(Q.S. Al-Maidah 

[7]: 100) 

Allah SWT menjelaskan bahwa dalam melakukan hal apapun 

termasuk dalam keputusan untuk membeli suatu produk, seorang 

konsumen harus dapat membedakan antara kebutuhan dan 

keinginan, antara yang baik dengan yang buruk tujuannya agar 

tidak merasa rugi di kemudian hari. Selain itu, kegiatan 

memanfaatkan atau mengkonsumsi suatu produk yang baik itu 

sendiri dianggap sebagai kebaikan dalam Islam. Dengan kata lain, 

sedikit perkara halal yang bermanfaat lebih baik dari pada banyak 

haram yang menimbulkan mudharat. Yakni orang-orang yang 

berakal sehat lagi lurus, jauhilah hal-hal haram, tinggalkanlah hal-

hal yang haram itu, dan terimalah hal-hal yang halal dan cukupkan 

dengannya, karena jika meninggalkan yang haram maka akan 

mendapat keberuntungan yakni dunia maupun akhirat. 

Fungsi pembelian bertujuan memilih barang atau jasa yang 

dibeli untuk dijual atau digunakan dalam perusahaan dengan harga, 

pelayanan dari penjual dan ekuitas produk tertentu. Pembelian ini 

memerlukan keahlian dalam menganalisa pasar dan menentukan 

persediaan barang. Bila ditinjau dari alternatif yang harus dicari, 

sebetulnya dalam proses pengambilan keputusan, konsumen harus 

melakukan pemecahan masalah. Masalah itu timbul dari kebutuhan 

yang dirasakan dan keinginannya untuk memenuhi kebutuhan itu 
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dengan konsumsi produk atau jasa yang sesuai. Selain itu Allah 

SWT juga berfirman dalam Q.S. Al-Hujarat : 6 

 

ٌَ ۚ  اَي َُّها الاِذْيَن اَّٰمنُ وْ ۚ  يّٰ  نُ وْ بَِنَبٍا  ۚ  ا ِاْن َجاْۤءَُكْم َفاِس ا َاْن ُتِصْيبُ ْوا ۚ  فَ َتبَ ي ا
ى َما فَ َعْلُتْم نِّٰدِمْْيَ  ۚ  قَ ْوًما ِِبََهاَلٍة فَ ُتْصِبُحْوا َعلّٰ  

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik 

datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah 

kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena 

kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali 

perbuatanmu itu.” (Q.S. Al-Hujarat [26]: 6) 

Ayat tersebut sudah cukup menjelaskan bahwa dalam 

melakukan keputusan pembelian hendaknya kita memeriksa 

informasi yang kita dapat dengan teliti dan penuh kehati-hatian, 

serta dapat memberikan penilaian apakah produk tersebut 

memberikan manfaat baginya atau justru mendatangkan 

kemudharatan, barulah konsumen dapat memutuskan untuk 

membeli atau tidak membeli produk tersebut sesuai dengan 

kebutuhannya. Ini dilakukan agar konsumen tidak merasa 

dirugikan, bahkan merasa puas. Hal demikian sesuai dengan yang 

telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat tahapan-tahapan yang 

harus dilalui konsumen dalam pengambilan keputusan. Dimulai 

dari pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, pemilihan 

alternatif, pengambilan keputusan dan perilaku pasca pembelian. 

Syariah Islam menginginkan manusia mencapai dan memelihara 

kesejahteraannya. Pola konsumsi pada masa kini lebih menekankan 

aspek pemenuhan keinginan material dari pada aspek kebutuhan 

yang lain. Perilaku konsumsi Islami berdasarkan tuntutan Al-

Qur‟an dan hadist perlu didasarkan atas rasionalitas yang 

disempurnakan yang mengintegrasikan keyakinan kepada 

kebenaran yang melampaui rasionalitas manusia yang sangat 

terbatas ini. Akibat dari rasionalitas konsumsi yang lebih 

mendukung individualisme dan self interest, maka keseimbangan 

umum tidak dicapai. Yang terjadi adalah munculnya sebagai 

ketimpangan dalam berbagai persoalan sosial ekonomi. Mencukupi 

kebutuhan dan bukan memenuhi keinginan adalah tujuan dari 

aktifitas ekonomi Islam , dan usaha pencapaian itu adalah salah 

satu kewajiban dalam beragama (maslahah).  

Kehendak seseorang untuk membeli atau memiliki sesuatu 

barang/jasa bisa muncul karena faktor kebutuhan ataupun faktor 
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keinginan. Kebutuhan ini terkait dengan segala sesuatu yang harus 

dipenuhi agar suatu barang berfungsi secara sempurna. Ajaran 

Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan atau 

kenginannya, selama dalam pemenuhannya tersebut bisa 

bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. 

e. Pengukuran Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler dan Keller terdapat beberapa indikator dari 

keputusan pembelian yaitu:
72

 

1) Pengenalan Kebutuhan 

2) Pencarian Informasi 

3) Evaluasi Alternatif 

4) Keputusan Pembelian 

5) Perilaku Pasca pembelian 

 

4. Lifestyle (Gaya Hidup) 

a. Pengertian Lifestyle (Gaya Hidup) 

 Dalam perspektif ekonomi, gaya hidup menunjukan pada 

bagaimana seseorang mengalokasikan pendapatanya, dan memilih 

suatu produk atau jasa serta berbagai pilihan lainya. Ketika memilih 

alternative dalam satu kategori jenis produk yang ada. Dalam 

perspektif pemasaran, konsumen yang memiliki gaya hidup yang 

sama akan cendrung mengelompok dengan sendirinya kedalam 

suatu kelompok yang mereka minati untuk menghabiskan waktu 

senggang, dan bagaimana membelanjakan uangnya. Terjadi 

perubahan gaya hidup dari generasi ke generasi disebabkan oleh 

adanya perubahan sosial dimasyarakat dan lingkungan ekonomi 

yang berubah. Fenomena tersebut kemudian menjadi peluang bagi 

para pemasar untuk menciptakan produk-produk yang sesuai dengan 

pasar yang akan dituju.
73

 

 Menurut Sumarwan gaya hidup diartikan dengan kegiatan, 

minat dan opini dari seseorang. Gaya hidup seseorang tidak bersifat 

permanen atau berubah-ubah. Seseorang mungkin akan mengganti 

model dan selera berpenampilannya karena menyesuaikan dengan 

perubahan hidup dan lingkungannya.
74
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Selaras dengan pendapat dari Nugroho yang mendefinisikan 

gaya hidup secara luas sebagai cara hidup yang diidentifikasi oleh 

bagaimana orang menghabiskan waktu mereka (aktivitas) apa yang 

mereka anggap penting dalam lingkungannya (keterkaitan) dan apa 

yang mereka perkirakan tentang diri mereka sendiri dan dunia 

sekitarnya.
75

 

Gaya hidup terkait dengan bagaimana seseorang hidup, 

bagaimana menggunakan uangnya dan bagaimana mengalokasikan 

waktu mereka. Menurut Sande gaya hidup sebagai sebuah konstruk 

kesadaran dan frame of reference yang diciptakan relatif bebas oleh 

individu untuk menguatkan identitasnya dalam pergaulan dan 

membantunya dalam komunikasi, sebagai acuannya dalam 

bertingkah laku. 

Basu Swastha menyatakan bahwa gaya hidup adalah modus 

hidup, seperti yang ditunjukkan oleh aktivitas, minat, dan pendapat 

seseorang. Dengan kata lain, Gaya hidup merupakan salah satu 

indikator dari faktor pribadi yang turut berpengaruh terhadap 

perilaku konsumen, termasuk didalamnya proses pengambilan 

keputusan pada penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Diperkuat 

oleh pendapat Yohanes bahwa gaya hidup akan mempengaruhi 

perilaku seseorang yang pada akhirnya menentukan pola konsumsi 

seseorang. Perilaku konsumen dibagi menjadi dua, yaitu perilaku 

pembelian dan perilaku konsumsi. Keduanya dipengaruhi oleh gaya 

hidup dan juga faktor-faktor yang mendukung gaya hidup. Pada 

perilaku konsumen pembelian, gaya hidup akan mempengaruhi 

bagaimana konsumen melakukan pembelian, kapan konsumen 

melakukan pembelian, dimana konsumen melakukan pembelian, apa 

yang dibeli oleh konsumen, dan dengan siapa konsumen melakukan 

pembelian. Pada perilaku konsumsi, gaya hidup mempengaruhi 

dimana konsumsi dilakukan, bagaimana konsumsi dilakukan, kapan 

konsumsi dilakukan, dan apakah yang dikonsumsi. Tentunya hal-hal 

yang dilakukan oleh konsumen tersebut adalah hal-hal yang 

menunjang, mendukung, maupun meningkatkan konsep diri dan 

gaya hidup yang mereka punyai, sehingga dari perilaku konsumsi 

maupun pembelian seseorang dapat dinilai seperti apakah pola hidup 

yang dijalankan dan konsep diri macam apa yang dimiliki.
76
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Gaya hidup suatu masyarakat akan berbeda dengan masyarakat 

yang lainnya. Bahkan dari masa ke masa gaya hidup suatu individu 

dan kelompok masyarakat tertentu akan bergerak dinamis. Gaya 

hidup pada dasarnya merupakan suatu perilaku yang mencerminkan 

masalah apa yang sebenarnya ada di dalam alam pikir konsumen 

yang cenderung berbaur dengan berbagai hal yang terkait dengan 

masalah emosi dan psikologis konsumen.
77

 

Gaya hidup konsumen adalah ekspresi ke luar dari nilai-nilai 

dan kebutuhan-kebutuhan konsumen. Dalam menggambarkan gaya 

hidup konsumen, dapat dilihat bagaimana mereka hidup dan 

mengekspresikan nilai-nilai yang dianutnya untuk memuaskan 

kebutuhannya. 

Gaya hidup konsumen dapat berubah, akan tetapi perubahan ini 

bukan disebabkan oleh berubahnya kebutuhan. Kebutuhan pada 

umumnya, tetap seumur hidup, setelah sebelumnya dibentuk di masa 

kecil. Perubahan itu terjadi karena nilai-nilai yang dianut konsumen 

dapat berubah akibat pengaruh lingkungan. Secara konvensional 

gaya hidup dapat disimpulkan sebagai cara hidup atau kebiasaan 

mereka menjalani kehidupan, memilih produk dan jasa, serta 

memanfaatkan waktu.
78

 

Adapun Skala lifestyle (value minded) butir-butirnya  disusun 

berdasarkan tiga hal yang mempengaruhi seseorang yang memiliki 

gaya hidup (value minded) yang dikemukakan oleh Knapp dengan 

aspek yaitu :
79

 

1) Waktu : konsumen dengan gaya hidup ini sangat mengharapkan 

keefesiean waktu dalam mencari dan membeli suatu produk;  

2) Uang: harga suatu barang yang dirasakan terlalu tinggi (besar) 

dari barang lain yang memiliki harga yang lebih murah dan 

kualitas yang relatif sama dengan barang sebelumnya, akan 

cenderung menyebabkan munculnya pola perilaku membeli yang 

berbeda dari konsumen; dan  

3) Perasaan: Rasa puas dari pemakain atau penggunaan barang 

tersebut yang akan menyebabkan pengulangan perilaku 

pembelian. 
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Gaya hidup sebagai cara hidup yang didefinisikan bagaimana 

orang menghabiskan waktu (aktivitas), apa yang mereka anggap 

penting dalam lingkungannya (ketertarikan), dan apa yang mereka 

pikir tentang diri mereka sendiri dan juga dunia sekitarnya 

(pendapat). Gaya hidup hanyalah salah satu cara mengelompokkan 

konsumen secara psikologis. Gaya hidup pada prinsipnya adalah 

bagaimana seseorang menghabiskan waktu dan uangnya. Ada orang 

yang sedang mencari hiburan bersama kawan-kawannya, ada yang 

senang menyendiri, ada yang dinamis, dan ada pula yang memiliki 

dan waktu luang dan uang berlebihan untuk kegiatan sosial 

keagamaan. 

Sikap tertentu yang dimiliki konsumen terhadap suatu objek 

tertentu bisa mencerminkan gaya hidup. Gaya hidup seseorang bisa 

juga dilihat dari apa yang disenangi ataupun pendapatnya mengenai 

objek tertentu. Gaya hidup mempengaruhi perilaku seseorang dan 

akhirnya menentukan pilihan-pilihan konsumsi seseorang. 

b. Kategori Lifestyle 

Kategori lifestyle menjadi dua yang dapat disajikan sebagai berikut 

:
80

 

1) Gaya hidup normatif merupakan gambaran harapan-harapan 

kultural yang dibebankan kepada individu-individu oleh 

masyarakat dan merujuk pada sistem ekonomi dan konsumsi 

sebuah masyarakat.  

2) Gaya hidup pribadi merupakan keyakinan individu tentang 

aktivitas konsumsi individu dalam masyarakat, budaya dan sub-

budaya mereka. 

c. Klasifikasi Lifestyle 

Menurut Sumarwan, Terdapat sembilan jenis lifestyle yaitu sebagai 

berikut :
81

 

1) Functionalist yaitu Menghabiskan uang untuk hal-hal yang 

penting. Pendidikan rata-rata, pendapatan rata-rata, kebanyakan 

pekerja kasar (buruh). Berusia kurang dari 55 tahun dan telah 

menikah serta memiliki anak. 

2) Nurturers yaitu muda dan berpendapatan rendah. Mereka 

berfokus pada membesarkan anak, baru membangun rumah 

tangga dan nilai-nilai keluarga. Pendidikan diatas rata-rata. 
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3) Aspirers yaitu Berfokus pada menikmati gaya hidup tinggi 

dengan membelanjakan sejumlah uang di atas rata-rata untuk 

barang-barang berstatus, khususnya tempat tinggal. Memiliki 

karakteristik Yuppie klasik. Pendidikan tinggi, pekerja kantor, 

menikah tanpa anak. 

4) Experientials yaitu Membelanjakan jumlah di atas rata-rata 

terhadap barang-barang hiburan, hobi, dan kesenangan 

(convenience). Pendidikan rata-rata, tetapi pendapatannya diatas 

rata-rata karena mereka adalah pekerja kantor. 

5) Succeeders yaitu Rumah tangga yang mapan. Berusia setengah 

baya dan berpendidikan tinggi. Pendapatan tertinggi dari 

kesembilan kelompok. Menghabiskan banyak waktu pada 

pendidikan dan kemajuan diri. Menghabiskan uang di atas rata-

rata untuk hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan. 

6) Moral majority yaitu Pengeluaran yang besar untuk organisasi 

pendidikan, masalah politik dan gereja. Berada pada tahap 

empty-nest. Pendapatan tertinggi kedua. Pencari nafkah tunggal. 

7) The golden years yaitu kebanyakan adalah para pensiunan, 

tetapi pendapatannya tertinggi ketiga. Melakukan pembelian 

tempat tinggal kedua. Melakukan pengeluaran yang besar pada 

produk-produk padat modal dan hiburan. 

8) Sustainers yaitu Kelompok orang dewasa dan tertua. Sudah 

pensiun. Tingkat pendapatan terbesar dibelanjakan untuk 

kebutuhan sehari-hari dan alkohol. Pendidikan rendah, 

pendapatan terendah kedua. 

9) Subsisters yaitu tingkat sosial ekonomi rendah. Persentase 

kehidupan pada kesejahteraan di atas rata-rata. Kebanyakan 

merupakan keluarga-keluarga dengan pencari nafkah dan orang 

tua tunggal jumlahnya di atas rata-rata kelompok minoritas. 

Gaya hidup juga identik dengan kelas sosial dalam 

masyarakat. Kelas sosial adalah suatu kelompok yang terdiri 

dari sejumlah orang yang mempunyai kedudukan yang 

seimbang. Anwar Prabu Mangkunegara. Dalam hubungannya 

dengan perilaku konsumsi, maka kategori gaya hidup yaitu 

sebagai berikut : 

a) Kelas Sosial Atas 

Kelas sosial atas memiliki kecenderungan membeli 

barang-barang yang mahal, membeli pada toko yang 

berkualitas dan lengkap (toko serba ada, supermarket), 

konservatif dalam konsumsinya, barang-barang yang dibeli 
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cenderung untuk lama dan awet agar dapat menjadi warisan 

bagi keluarganya. 

b) Kelas Sosial Menengah  

Kelas sosial menengah yaitu cenderung membeli 

barang untuk menampakkan kekayaannya, membeli barang 

dengan jumlah yang banyak dengan kualitas yang memadai. 

Berkeinginan membeli barang-barang yang mahal dengan 

sistem kredit. 

c) Kelas Sosial Rendah  

Cenderung membeli barang dengan mementingkan 

kuantitas. Pada umumnya mereka membeli barang untuk 

kebutuhan sehari-hari. Memanfaatkan penjualan barang – 

barang yang diobral atau penjualan dengan harga promosi.  

Dari berbagai kelas sosial tersebut, maka muncul 

beberapa kemungkinan adanya gaya hidup konsumtif. Gaya 

hidup konsumtif menurut Jhon A Walker yang dikutip oleh 

R. Dendi D mempunyai beberapa sifat, beberapa sifat 

tersebut yaitu sebagai berikut : 

(1) Gaya hidup sebagai sebuah pola, yaitu sesuatu yang 

dilakukan atau tampil secara berulang-ulang. 

(2) Mempunyai masa atau pengikut sehingga tidak ada gaya 

hidup yang bersifat personal. 

(3) Mempunyai daur hidup (life-cycle), artinya ada masa 

kelahiran, tumbuh, puncak, surut, dan mati. 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lifestyle 

Faktor-faktor yang mempengaruhi (lifestyle) gaya hidup Menurut 

pendapat Amstrong gaya hidup seseorang dapat dilihat dari perilaku 

yang dilakukan oleh individu seperti kegiatan-kegiatan untuk 

mendapatkan atau mempergunakan barang-barang dan jasa, 

termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada 

penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Lebih lanjut Amstrong 

menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup 

seseorang ada 2 faktor yaitu faktor yang berasal dari dalam diri 

individu (internal) dan faktor yang berasal dari luar (eksternal) 

dengan penjelasannya sebagai berikut : 

1) Faktor Internal 

a) Sikap 

Sikap adalah kondisi siap mental yang dipelajari menurut 

pengalaman yang menyebabkan timbulnya pengaruh terhadap 

seseorang, objek atau situasi dengan siapa ia berhubungan. 
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b) Pengalaman dan Pengamatan 

Pengalaman diperoleh dari tindakan yang terjadi di 

masalalu atau bisa juga diperoleh dari belajar dengan orang 

lain. 

c) Kepribadian dan Konsep Diri 

Kepribadian konsumen akan mempengaruhi dari 

tindakan pembelian dan preferensi dalam pengambilan 

keputusan. Kepribadian dapat menjadi variabel yang berguna 

dalam menganalisis pilihan merk konsumen. 

d) Motivasi 

Motivasi ialah dorongan untuk bertindak melakukan 

sesuatu. Suatu kebutuhan menjadi dorongan apabila telah 

mencapai intensitas yang tinggi atau mendesak. 

e) Persepsi 

Persepsi secara tidak langsung mempengaruhi tindakan 

yang dilakukan oleh seseorang. Tindakan yang timbul akan 

berbeda apabila terjadi pada kondisi yang berbeda pula.
82

 

2) Faktor Eksternal 

a) Keluarga 

Unit terkecil dari masyarakat ialah keluarga. Keluarga 

merupakan pembentuk perilaku individu yang utama dan 

memegang peranan yang penting sehingga dapat 

mempengaruhi gaya hidup seseorang. 

b) Kelas Sosial 

Kelas sosial ialah kelompok yang relatif sama dan 

bertahan dalam kurun waktu yang lama dalam sebuah 

masyarakat tertentu yangterdiri dari uruta jenjang dan para 

anggota dari masyarakat tersebut memiliki nilai, tingkah laku 

dan minat yang hampir sama. 

c) Kelompok Referensi 

Kelompok ini mempengaruhi sikap, norma perilaku dan 

pendapatan konsumen. Kelompok referensi ini akan 

menghadapkan individu-individu pada gaya hidup tertentu 

yang dipilihnya.
83
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e. Lifestyle Dalam Perspektif Islam 

 Dalam Islam bagaimana seseorang hidup, menggunakan uang, 

dan memanfaatkan waktu telah diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. 

Gaya Hidup mencakup sekumpulan kebiasaan, pandangan dan pola-

pola respons terhadap hidup, serta terutama perlengkapan untuk 

hidup. Cara berpakaian, cara kerja, konsumsi serta mengisi 

kesehariannya. Menurut Piliang gaya hidup adalah sebuah pola, 

artinya sesuatu yang dilakukan atau tampil secara berulang-ulang 

atau biasa disebut dengan kebiasaan. 

 Dalam pandangan islam gaya hidup dapat dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu gaya hidup islami dan gaya hidup jahili. Gaya 

hidup islami mempunyai landasan yang mutlak dan kuat, yaitu 

Tauhid. Adapun gaya hidup jahili, landasannya bersifat relatif dan 

rapuh, yaitu syirik, inilah gaya orang kafir. Setiap muslim sudah 

menjadi keharusan baginya untuk memilih gaya hidup islami dalam 

menjalani hidup di kehidupannya. 

 Dalam perspektif Ekonomi Islam gaya hidup haruslah 

berlandaskan pada maslahah. Maksudnya adalah tujuan konsumsi 

dalam ekonomi islam lebih mementingkan maslahah dari pada 

utilitas. Artinya tujuan utama seseorang dalam mengkonsumsi suatu 

barang atau jasa bukan hanya untuk kepuasan dunia melainkan 

untuk kesejahteraan di akhirat. Allah melarang umatnya dalam 

melakukan kerugian, seperti tabdzir dan mubazir. 

 Gaya hidup juga diatur dalam Al-Qur‟an dan Sunnah. Gaya 

hidup dalam perspektif islam merujuk pada  kehidupan sejahtera dan 

memperoleh falah.
84

 Perilaku seseorang tentu saja digambarkan oleh 

gaya hidupnya. Seseorang dengan gaya hidup syariah terdapat 

dalam Q.S Al-Furqan ayat 67: 

ِلَك قَ َواًما ۚ  وَلَْ يَ ْقتُ ُروا ۚ  َلَْ يُْسرُِفوا ۚ  أَنَفُقوا ۚ  َوٱلاِذيَن ِإَذا وََكاَن بَ ْْيَ ذَّٰ  

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), 

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

(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara demikian.” (Q.S. Al-

Furqan [19]: 67) 

Dari ayat diatas dijelaskan seperti halnya aktifitas gaya hidup 

dan aktifitas pembelian, Allah SWT melarang umatnya untuk 

berbuat kerugian seperti berlebih-lebihan. Seseorang harus 

mengetahui antara kebutuhan dan keinginan serta kebaikan dan 

keburukan.  
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Imam syatibi berpendapat, maslahah yaitu kemampuan atau 

sifat dari barang atau jasa yang mendukung elemen-elemen dan 

tujuan dasar dari kehidupan manusia. Menurutnya terdapat lima 

elemen yang menjadi dasar kehidupan manusia dimuka bumi yaitu, 

al-nafs (jiwa), al-mal (harta), al-din (keyakinan), al-aql (intelektual) 

dan al-nasl (keluarga). Kesimpulanya, barang dan jasa yang dapat 

mendukung tercapai dan terpeliharanya kelima unsur dasar 

kehidupan inilah yang disebut dengan maslahah.
85

 

Dalam konteks ini maslahah sangatlah tepat untuk diterapkan 

bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Kebutuhan dalam Islam 

dikelompokan menjadi tiga yaitu :
86

 

1) Draruriyat (Primer) adalah suatu kebutuhan yang wajib untuk 

dipenuhi dengan segera, jika diabaikan makan akan 

menimbulkan suatu bahaya yang beresiko pada rusaknya 

kehidupan seseorang.  

2) Hajiyat (Skunder) adalah suatu kebutuhan yang apabila 

terpenuhinya maka akan menambah value kehidupan seseorang.  

3) Tahsiniyat (Tersier) adalah suatu kebutuhan yang dapat 

memenuhi dan meningkatkan kepuasan dalam kehidupan 

seseorang.  

Menurut pandangan Islam, perilaku konsumsi mempunyai 

tujuan yang berbeda dengan tujuan perilaku konsumsi ekonomi 

konvensional yang hanya ingin memenuhi kebutuhan jasmaniah, 

lahiriah. Dalam Islam, disamping memenuhi kebutuhan 

jasmaniah, lahiriah, juga memenuhi kebutuhan rohaniah 

batiniah. Tujuan-tujuan konsumsi dalam pandangan Islam 

sebagai berikut:  

a) Tujuan Materil  

Adapun tujuan materil dalam perilaku konsumsi dalam 

pandangan ekonomi Islam dapat dipahami dari ayat berikut 

QS. A‟raaf : 31 

َبِنْ  ُذْوا زِيْ َنَتُكْم ِعْنَد ُكلٍّ َمْسِجٍد واُكُلْوا َواْشَربُ ْوا َوََّل ُتْسرِفُ ْوا ۚ  ي ّٰ َُ بُّ اْلُمْسرِِفْْيَ  ۚ  اِناو ۚ  اَّٰدَم  ََّࣖل ُيُِ  
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“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus 

pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, 

tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai 

orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S. A‟Raaf [8]: 31) 

Islam mengharuskan pemeluknya menjaga penampilan 

dan kebersihan.Apalagi pada setiap pertemuan. Inilah cara 

cara yang ditetapkan ilmu kesehatan (hygiene). Adapun 

sikap tidak berlebih-lebihan, ilmu pengetahuan modern telah 

menetapkan bahwa tubuh tidak menyerap semua makanan 

yang masuk, tetapi hanya mengambil secukupnya, 

kemudian berusaha membuang yang tersisa lebih dari 

kebutuhan. Disamping itu, lambung dan alat-alat 

pencernaan lainnya akan terporsis dan mengalami 

gangguan.  

b) Tujuan Spiritual  

Adapun tujuan spiritual dari perilaku konsumsi dalam 

pandangan Islam antara lain sebagai berikut:  

(1) Pembentukan jiwa syukur akan karunia Allah.  

Dalam pandangan seorang konsumen muslim (hamba 

Allah), setiap perilaku konsumsi sesungguhnya 

merupakan realisasi rasa syukur kepada Allah. Hal itu 

karena tiga faktor: dikaruniakan-Nya kemampuan untuk 

mencari bahan konsumsi seperti makanan, dikaruniakan-

Nya bahan konsumsi yang melimpah, dan energi yang 

didapat sesudah mengkonsumsi berbagai bahan 

makanan, semata-mata dipergunakan untuk mempertebal 

rasa kesyukurannya kepada Allah  

(2) Pembentukan ahli ibadah yang bersyukur  

Seorang konsumen muslim yang telah mengonsumsi 

berbagai barang konsumsi sekaligus mampu 

merasakannya sebagai nikmat karunia Allah, akan 

berkontribusi besar dalam mengaksesnya untuk 

senantiasa menunaikan ibadah dengan berlandaskan atas 

syukur akan nikmat karunia Allah, secara otomatis akan 

membentuk pelakunya menjadi ahli ibadah dengan 

tingkat kualitas ibadah yang paling tinggi nilainya di 

mata Allah. Allah mengisyaratkan bahwa dalam 

melakukan ibadah-ibadah kepadaNya, hendaknya 

didasarkan atas rasa syukur akan nikmat karunia-Nya. 
87
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Konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan 

keimanan dalam pandangan Islam. Peranan keimanan 

menjadi tolak ukur penting, karena keimanan 

memberikan cara pandang dunia dan mempengaruhi 

kepribadian manusia, yaitu dalam bentuk perilaku, gaya 

hidup, selera, sikap-sikap terhadap sesama manusia, 

sumber daya dan ekologi. Keimanan sangat 

mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas konsumsi 

baik dalam kepuasan material maupun spiritual. Inilah 

yang di sebut untuk menyeimbangkan kehidupan 

duniawi dan ukhrawi. Gaya hidup dalam fashion pun 

harus mengikuti syariat islam. 

Ketika fashion telah menjadi suatu konsumsi 

masyarakat maka hal itu hanyalah berdasar pada 

kebutuhan semua atau pseudo needs. Banyaknya 

masyarakat yang gemar mengenakan eyelash pada setiap 

aktivitasnya sehari-hari menjadikan eyelash extension 

sebagai fashion dan Lifestyle (gaya hidup).  

Penerapan prinsip ekonomi yang berlandasan pada 

ketentuan syariat Islam akan memberikan manfaat dan 

maslahah dunia akhirat sebab melakukan konsumsi yang 

dihalalkan oleh syariat Islam. Dengan mengkonsumsi 

yang halal berarti telah melakukan kepatuhan kepada 

Allah SWT dan Rasul-Nya. Semakin banyak seseorang 

mengkonsumsi atau menggunakan jasa yang halal lagi 

baik semakin besarlah keberkahan yang akan diterima. 

f. Prinsip Lifestyle Syariah 

Ada beberapa prinsip gaya hidup syariah diantaranya yaitu :
88

 

1) Aktivitas atau Berkegiatan 

Memenuhi kebutuhan tentu dengan beraktivitas atau 

berkegiatan. Berkegiatan yang dianjurkan ialah memenuhi 

kebutuhan secara sederhana, tidak boros dan seimbang dalam 

pengeluaran. 

2) Membelanjakan Harta 

Membelanjakan harta pada barang atau jasa yang halal baik 

dari segi dzat, wujud dan jenisnya. Membelanjakan harta juga 

memperhatikan kebersihan dari barang atau jasa yang 

dikonsumsi dalam artian bebas dari kotoran dan najis. 
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3) Meluangkan Waktu 

Seorang konsumen dengan gaya hidup syariah akan 

meluangkan waktunya dengan hemat dan hanya untuk 

pemenuhan kebutuhannya saja. Dikatakan hemat apabila 

kebutuhan yang dipenuhi bukan hanya untuk hari ini tetapi juga 

pemenuhan jangka panjang. 

g. Pengukuran Lifestyle 

 Penentuan gaya hidup konsumen dapat digunakan pengukuran 

menggunakan psikografis yang berisikan pertanyaan-pertanyaan 

yang telah dirancang untuk menilai gaya hidup pasar sasaran, 

karakteristik kepribadian dan demografi. Psikografis adalah suatu 

instrument yang digunakan untuk mengukur gaya hidup dengan 

memberikan pengukuran kuantitaif yang dapat dipakai untuk 

menganalisis data yang sangat besar. Pertanyaan-pertanyaan yang 

terdapat pada psikografis cendrung mengungkapkan aktivitas (A= 

Activity), Minat (I = Interest), (O= Opinion). Pengukuran ini sering 

juga disebut AIO (Activity, Interest, Opinion) sebagai berikut:
89

 

 Menurut Mowen, Lifestyle dapat diidentifikasikan melalui 

pengukuran AIO sebagai berikut :  

1) Aktivitas adalah cara individu dalam mempergunakan waktunya 

untuk mencari kesenangan walaupun dengan konsekuensi 

mengeluarkan biaya yang besar. Aktivitas dapat berupa 

berbelanja, liburan, melakukan hobi, dan lain sebagainya. 

2) Minat adalah objek peristiwa, atau topic dalam tingkat 

kegairahan yang menyertai perhatian khusus maupun terus-

menerus kepadanya. Minat dapat berupa kesukaan, kegemaran 

dan prioritas dalam hidup konsumen tersebut. Minat merupakan 

apa yang konsumen anggap menarik untuk meluangkan waktu 

dan mengeluarkan uang. Minat merupakan faktor pribadi 

konsumen dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan.  

3)  Opini adalah tanggapan yang diberikan individu mengenai 

dirinya sendiri dan produk-produk yang berkaitan dengan 

kesenangan hidupnya. Opini merupakan cara pandang individu 

dalam rangka mempertahankan dan membela gaya hidupnya.
90
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5. Religiusitas  

a. Tinjauan Umum tentang Religiusitas 

Konsep religiusitas dalam Al Qur‟an dijabarkan secara jelas 

melalui nilai-nilai ketauhidan. Dimana nilai tauhid tersebut 

tergambar pada kepercayaan atas keesaan Allah, sebagai Pencipta 

Semesta, Yang Maha Mulia, Maha Perkasa, Maha Abadi, dan 

seluruh sifat-Nya yang agung seperti termaktub dalam ayat-ayat Al 

Qur‟an. Ketika kepercayaan atas keesaan Allah terbentuk, maka 

seluruh perintah yang diturunkannya akan berpengaruh besar bagi 

kehidupan para umat-Nya. Pengaruh tersebut akan mengaliri seluruh 

sendi-sendi hidup manusia, dan berbaur kedalam budaya yang khas 

atas masing-masing umat serta menjadi elemen inti dari tiap-tiap 

manusia. 

Dengan demikian seluruh tindakan dan aktifitas yang 

dilakukan harus dikarenakan atas Allah. Bukan hanya dalam bentuk 

ibadah melainkan juga dalam segala kegiatan dunia. Memfokuskan 

kehidupan kita pada satu tujuan, yaitu tauhid, akan membuat kita 

menjadi lebih efisien.
91

 Seluruh tindakan dan tujuan kita menjadi 

koheren karena memiliki lebih dari satu tujuan akhir akan mencegah 

kapabilitas kita menjadi berbagai bagian dan tentunya akan 

menghalangi kesuksesan. Kita tidak bisa berdoa dan beribadah 

kepada Allah, sementara kita pun melakukan pola konsumsi yang 

mengakibatkan sikap boros. Beribadah pada Allah akan menghapus 

sikap boros dalam diri kita. Religiusitas berarti komitmen penuh 

kepada Allah dan kepercayaan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan 

dengan keyakinan tersebut kita tidak membiarkan tujuan dan segala 

tindakan kita terpecah menjadi dua tujuan yaitu kehidupan dunia 

dan kehidupan akhirat. 

b. Pengertian Religiusitas 

Seorang yang dikatakan beragama yang baik dapat dilihat dari 

ketaatan kepada Tuhannya, yang diwujudkan dengan melaksanakan 

segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan menjauhi segala apa 

yang dilarang-Nya. 

Semakin tinggi ketaatan atau kepercayaan seseorang kepada 

Tuhannya, semakin tinggi pula tingkat religuisitas nya. Dimana 

religiusitas adalah kepercayaan kepada Tuhan yang ditandai dengan 

kesolehan dan semangat keagamaan, sehingga semakin kuat 
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kepercayaannya kepada Tuhan, semakin tinggi pula tingkat 

religiusitas nya. 

Religiusitas adalah suatu simbol sistem keyakinan, nilai, dan 

perilaku yang memusatkan berbagai persoalan-persoalan duniawi 

yang keseluruhan maknanya disimpulkan dalam suatu keyakinan 

hakiki. Seseorang dengan tingkat keyakinan yang tinggi akan 

mengubah perilakunya sesuai dengan ajaran agama dalam 

bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.
92

 

Menurut Johnshon religiusitas yaitu seberapa jauh seseorang 

yakin terhadap agamanya serta perintahnya untuk 

diimplementasikan dalam kehidapan sehari-hari. Seseorang yang 

religius dapat menjalankan kehidupannya sesuai perintah dalam 

agama tersebut sehingga memberikan makna bagi kehidupannya.
93

 

Glock dan stark menjelaskan bahwa religiusitas ialah suatu 

komitmen beragama atau keyakinan iman dalam beragama yang 

dijadikan sebagai kebenaran dalam agamanya, apa yang akan 

dilakukan, bagaimana kepercayaaan, pengalamannya seseorang itu 

hidup dipengaruhi oleh agama. 

Menurut drajat religiusitas sangat berkaitan dengan agama, 

dikarenakan religiusitas berarti seberapa jauh keyakinan seseorang 

dalam pengetahuan agamanya, seberapa taat dalam melaksanakan 

ibadah serta perintahnya dan menjauhi larangannya. Untuk umat 

islam, religiousitas bisa dilihat melalui tingkat pengetahuan atau 

pemahaman, keyakinannya, dapat menghayati serta melaksanakan 

ajaran dalam agamanya.
94

 

Religiusitas dapat dikatakan sebagai suatu sikap atau perilaku 

ketaatan dan pemahaman seseorang terhadap agama yang diyakini 

sehingga ia bertindak sesuai dengan aturan dan kewajiban agama 

tersebut dalam kehidupannya. Pada dasarnya, penerapan ajaran 

religius dari setiap agama selalu mengajarkan kebaikan bagi 

pemeluknya. Manusia adalah paling sempurna yang memiliki 

kemampuan untuk mengetahui segala sesuatu yang baik dan buruk, 
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mampu membedakannya, serta menyadari konsekuensi dari 

pilihannya tersebut. 

Religiusitas menunjuk pada tingkat keterikatan individu 

terhadap agamanya. Hal ini menunjukkan bahwa individu telah 

menghayati dan menginternalisasikan ajaran agamanya sehingga 

berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya.
95

 

Religius sendiri menurut agama Islam adalah menjalankan ajaran 

agama secara menyeluruh seperti pada firman Allah dalam QS. Al 

Baqarah ayat 208 :  

ْيطَاِن  طَُواِت الشا َُ ْلِم َكافاًة َوََّل تَ تاِبُعوا  ُلوا ِف السٍّ َُ يَا أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوا اْد
َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبْيٌ ِإناُو  ۚ    

  “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam 

Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah 

syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. 

Al-Baqarah [2]: 208) 

 Pada ayat tersebut diketahui bahwa bagi umat yang memiliki 

iman bergabunglah dalam perdamaian. Diantara kalian janganlah 

saling bermusuhan, sebab kalian semua bersaudara. Untuk itulah 

diwajibkan bagi kalian untuk hidup dalam kedamaian, bagi umat 

yang beriman taatlah kepada Allah dan segala perintahnya, jangan 

setengah hati dalam menjalankan syariatnya seperti sebagian kamu 

amalkan dan sebagian lagi ditinggalkan. 

Fungsi aktif dari adanya religiusitas dalam kehidupan manusia yaitu 

: 

1) Fungsi Edukatif 

Ajaran agama memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. 

Dalam hal ini bersifat menyuruh dan melarang agar pribadi 

penganutnya menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik.
96

 

2) Fungsi Penyelamat 

Keselamatan yang diberikan oleh agama kepada penganutnya 

adalah keselamatan yang meliputi dua alam yaitu alam dunia 

dan akhirat. 
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3) Fungsi Perdamaian 

Melalui agama, seseorang yang bersalah atau berdosa dapat 

mencapai kedamaian batin melalui pemahaman agama. 

4) Fungsi Pengawasan Sosial 

Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai norma, 

sehingga dalam hal ini agama dapat berfungsi sebagai 

pengawasan sosial secara individu maupun kelompok. 

5) Fungsi Pemupuk Rasa Solidaritas 

Para penganut agama yang secara psikologis akan merasa 

memiliki kesamaan dalam kesatuan iman dan kepercayaan. Rasa 

kesatuan ini akan membina rasa solidaritas dalam kelompok 

maupun perorangan, bahkan kadang-kadang dapat membina 

rasa persaudaraan yang kokoh. 

6) Fungsi Transformatif 

Ajaran agama dapat mengubah kehidupan manusia seseorang 

atau kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran 

agama yang dianutnya, kehidupan baru yang diterimanya 

berdasarkan ajaran agama yang dipeluk kadangkala mampu 

merubah kesetiaannya kepada adat atau norma kehidupan yang 

dianutnya. Terdapat beberapa hal dalam kaitannya dengan 

religiusitas. 

c. Kriteria orang yang mampu menerapkan aspek religiusitas
97

 

1) Kemampuan Melakukan Differensiasi 

Artinya kemampuan dengan baik dimaksudkan sebagai individu 

dalam bersikap dan berperilaku terhadap agama secara obyektif, 

kritis, berfikir secara terbuka. Individu yang memiliki sikap 

religiusitas tinggi yang mampu melakukan diferensiasi, akan 

mampu menempatkan aspek rasional sebagai salah satu bagian 

dari kehidupan beragamanya, sehingga pemikiran tentang agama 

menjadi lebih kompleks dan realistis. 

2) Berkarakter Dinamis 

Apabila individu telah berkarakter dinamis, agama telah mampu 

mengontrol dan mengarahkan motif-motif dan aktivitasnya. 

Aktivitas keagamaan semuanya dilakukan demi kepentingan 

agama itu sendiri. 

3) Integral 

Keberagaman yang matang akan mampu mengintegrasikan atau 

menyatukan sisi religiusitasnya dengan segenap aspek kehidupan 

termasuk sosial, ekonomi. 
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4) Sikap Berimbang Antara Kesenangan Dunia Tanpa Melupakan 

Akhirat. 

Seorang yang memiliki sikap religiusitas tinggi akan mampu 

menempatkan diri antara batas kecukupan dan batas kelebihan.
98

 

Sikap religiusitas dalam hal perilaku konsumtif berdasarkan 

kepada akhlak seseorang. Akhlak dan rasional menempati posisi 

puncak yang menjadi tumpuan para pelaku ekonomi dan bisnis 

dalam melakukan aktivitasnya.
99

 

d. Pengukuran Religiusitas 

Secara terperinci religiusitas memiliki lima indikator penting 

yang dikemukakan oleh C.Y Glock dan R. Stark yaitu : 

1) Keyakinan (Ideologis) 

Menunjuk pada seberapa tingkat keyakinan Muslim 

terhadap ajaran-ajaran agamanya, terutama terhadap ajaran-

ajaran yang bersifat fundamental menyangkut keyakinan pada 

Allah SWT, Malaikat, Rasul. Dalam islam, konsep tauhid atau 

pengakuan akan ke-Esaan Allah SWT menjadi dasar dari aspek 

ini. 

2) Praktik Agama (Ritualistik) 

Merupakan tingkatan sejauh mana seseorang mengerjakan 

kewajiban-kewajiban ritual dalam agamanya. Unsur yang ada 

dalam aspek ini mencakup perilaku ibadah, ketaatan dan hal-hal 

yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen atau tingkat 

kepatuhan muslim terhadap agama yang dianutnya. Dalam islam, 

aspek ini seperti pelaksanaan sholat, puasa, zakat, haji. 

 

3) Pengalaman (Eksprensial) 

Merupakan perasaan-perasaan yang pernah dialami dan 

dirasakan. Dalam islam, isi aspek ini meliputi perasaan dekat 

dengan Allah, dicintai Allah, doa-doa sering dikabulkan, merasa 

takut berbuat dosa, mendapat pertolongan Allah dan sebagainya. 

4) Pengetahuan (Intelektual) 

Yaitu sejauh mana individu mengetahui, memahami ajaran-

ajaran agamanya terutama yang ada dalam kitab suci dan sumber 

lainnya. Dalam islam, aspek ini meliputi pengetahuan tentang isi 

Al-Qur‟an, pokok-pokok ajaran yang harus diyakini dan 

dilaksanakan, serta pengetahuan mengenai hukum islam dan 
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pemahaman terhadap kaidah-kaidah keilmuan ekonomi islam 

serta bermuamalah. 

5) Pengamalan (Konsekuensial) 

Sejauh mana perilaku individu dimotivasi oleh ajaran 

agamanya dalam kehidupan sosial. Dalam islam isi aspek ini 

meliputi perilaku terpuji serta berjuang untuk kesuksesan hidup 

menurut ukuran islam, dan serta mematuhi serta menjalankan 

norma-norma islam dalam berbudaya, bermasyarakat, berpolitik, 

dan berekonomi (transaksi bisnis atau perbankan) secara non-

riba.
100

 

e. Fungsi Religiusitas 

Nico Syukur Dister mengemukakan empat fungsi dari 

religiusitas, yaitu :
101

 

1) Untuk mengatasi kekecewaan. Ketika seseorang kecewa pada 

urusan dunia, maka yang dicarinya untuk tempat mengadua 

dalah Tuhan. 

2) Untuk menjaga moral dan ketenteraman dalam masyarakat 

maka agama telah mengatur norma-norma kehidupan 

bermasyarakat agar hidupnya lebih baik jika memegang prinsip 

religiustas. 

3) Untuk memenuhi rasa yang ingin tahu manusia, maka ada tiga 

sumber kepuasan dalam agama, yaitu : 

a) Memberikan gambaran tentang pengetahuan rahasia, 

sehingga dengan hal tersebut mendorong manusia 

terselamatkan dari sifat yang tidak abadi. 

b) Memenuhi keinginan manusia yang mendalam sehingga 

kehidupan manusia bermakna. 

c) Menghadirkan moral, sehingga dalam mencapai tujuan 

hidup manusia maka harus memahami aturan dalam 

kehidupan. 

4) Untuk mengurangi perasaan takut. Ketika sudah percaya akan 

adanya Tuhan, maka rasa takut yang tidak wajar akan hilang. 

Religiusitas sebagai keberagamaan meliputi berbagai 

macam sisi atau dimensi yang bukan hanya terjadi ketika 

seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tapi juga 

ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan 

supranatural. Dapat diartikan, bahwa pengertian religiusitas 
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adalah seberapa mampu individu melaksanakan aspek 

keyakinan agama dalam kehidupan beribadah dan kehidupan 

sosial lainnya.
102

 Secara definitif, menurut Harun Nasution, 

agama adalah : 

a) Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan 

kekuatan ghaib yang harus dipatuhi.  

b) Pengakuan terhadap adanya kekuatan ghaib yang menguasai 

manusia. 

c) Mengikat diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung 

pengakuan pada suatu sumber yang berada diluar diri 

manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan 

manusia. 

d) Kepercayaan pada suatu kekuatan ghaib yang menimbulkan 

cara hidup tertentu. 

e) Suatu sistem tingkah laku (code of conduct) yang berasal 

dari sesuatu kekuatan ghaib. 

f) Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang 

diyakini bersumber pada suatu kekuatan ghaib. 

g) Pemujaan terhadap kekuatan ghaib yang timbul dari 

perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan 

misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia. 

h) Ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia 

melalui seorang Rasul.
103

 

Religiusitas adalah sesuatu yang menitik beratkan pada 

masalah perilaku, sosial dan merupakan sebuah doktrin dari 

setiap agama atau golongan. Karenanya doktrin yang dimiliki 

oleh setiap agama wajib di ikuti oleh setiap pengikutnya.
104

 

Menurut Sidi Gazalba, dalam memberikan deskripsi tentang 

pengertian agama atau religi, menjelaskan sebagai berikut : 

Religi adalah kecenderungan rohani manusia, yang 

berhubungan dengan alam semesta, nilai yang meliputi 

segalanya, makna yang terakhir, hakikat dari semuanya itu. 

Religi mencari nilai dan makna dalam sesuatu, yang berbeda 

sama sekali dari segala sesuatu yang dikenal, karena itulah 

dikatakan bahwa religi itu berhubungan dengan yang kudus. 

Manusia mengakui adanya dan bergantung mutlak pada yang 
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kudus, yang dihayati sebagai tenaga di atas manusia dan diluar 

kontrolnya, untuk mendapatkan pertolongan daripadanya, 

manusia dengan cara bersama-sama menjalankan ajaran, 

upacara, dan tindakan dalam usahanya itu.
105

 

f. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Religiusitas 

Menurut Mc. Guire seperti yang dikutip dari jurnalnya Dewi 

Sartika bahwa perkembangan religiusitas seseorang ditentukan oleh 

faktor eksternal dan internal diantaranya :
106

 

1) Faktor Internal. 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam individu 

itu sendiri, yang meliputi : 

a) Faktor Pembiasaan atau Adat Kebiasaan. 

Pengertian adat kebiasaan menurut Ahmad Amin yaitu 

suatu perbuatan yang diulang-ulang sehingga mudah 

dikerjakan. Jadi seseorang yang sejak kecil sudah dibiasakan 

untuk berperilaku yang didasarkan pada norma-norma agama, 

baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan 

masyarakat, ketika ia besar dan dewasa semua perilaku-

perilaku keagamaan itu akan mudah ia jalani, karena sudah 

terbiasa sejak kecil. 

b) Faktor Pembawaan. 

Faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan diri 

seseorang adalah faktor pembawaab dari dalam, yang 

bentuknya dapat berupa kecenderungan, akal, bakat, dan 

lainnya. Jadi jika seseorang telah memiliki pembawaan atau 

kecenderungan yang baik maka dengan sendirinya orang 

tersebut menjadi baik. 

2) Faktor Eksternal. 

Faktor ekternal adalah suatu yang ada diluar diri manusia 

yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian dan 

kualitas keberagaman anak, yaitu dimana seorang anak itu 

tinggal. Adapun faktor tersebut meliputi : 

a) Lingkungan Keluarga. 

Keluarga merupakan lingkungan yang pertama kali bagi 

pertumbuhan dan perkembangan anak dalam kehidupannya 
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dan mempunyai andil banyak dalam memberikan bimbingan 

dan Pendidikan keagamaan pada anak. 

 

b) Lingkungan Sekolah. 

Sekolah merupakan Lembaga Pendidikan formal yang 

terjadi setelah lingkungan. Menurut Zakiyah Daradjat, bahwa 

sekolah merupakan Lembaga Pendidikan yang melaksanakan 

pembinaan Pendidikan dan pengajaran dengan sengaja, 

terencana dan teratur. Lingkungan sekolah salah satu faktor 

yang potensial dalam rangka membangun keagamaan 

terhadap ajaran pada anak, keutamaannya melalui bidang 

studi Pendidikan agama islam dan membiasakan suasana 

keagamaan melalui kegiatan keagamaan yang dapat 

meningkatkan ketakwaan mereka. 

Seseorang yang memiliki religiusitas  tinggi, maka ia 

akan menjalankan kegiatan perekonomian dengan menyimpan 

dananya disuatu tempat yang aman dan menguntungkan 

sekaligus juga dengan jalan yang halal. 

g. Fungsi Agama dalam Kehidupan Individu 

Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu 

sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum 

norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan 

bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang 

dianutnya. Sebagai sistem nilai agama memiliki arti yang khusus 

dalam kehidupan individu serta dipertahankan sebagai bentuk ciri 

khas. Dilihat dari fungsi dan peran agama dalam memberi 

pengaruhnya terhadap individu baik dalam bentuk sistem nilai, 

motivasi maupun pedoman hidup, maka pengaruh yang paling 

penting adalah sebagai pembentuk kata hati (conscienonce).
107

 

Erich Fromm membagi kata hati menjadi kata hati “otoritarian 

dan kata hati humanistik”. Kata hati otoritarian dibentuk oleh 

pengaruh luar, sedangkan humanistik bersumber dari dalam diri 

manusia. Erich Fromm melihat manusia sebagai makhluk yang 

secara individu telah memiliki potensi humanistik dalam dirinya. 

Kemudian selain itu individu juga menerima nilai-nilai bentukan 

dari luar. Keduanya membentuk kata hati dalam diri manusia. Dan 

apabila keduanya berjalan seiring secara harmonis, maka manusia 

akan merasa bahagia. 
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Pada diri manusia telah ada sejumlah potensi untuk memberi 

arah dalam kehidupan manusia. Potensi tersebut adalah : hidayat al-

ghariziyyat (naluriah), hidayat al-hissiyat (inderawi), hidayat al-

aqliyyat (nalar) dan hidayat al-diniyyat (agama). Semua itu 

merupakan potensi fitrah yang dibawa sejak lahir. Pengaruh 

lingkungan terhadap seseorang adalah memberi bimbingan kepada 

potensi yang dimilikinya itu. Dari hal tersebut, maka pengaruh 

agama dalam kehidupan individu adalah memberi kemantapan batin, 

rasa bahagia, rasa terlindungi, rasa sukses dan rasa puas. 

Perasaan positif ini lebih lanjut akan menjadi pendorong untuk 

berbuat suatu kebaikan. Agama dalam kehidupan individu selain 

menjadi motivasi dan nilai etik juga merupakan harapan. Motivasi 

mendorong seseorang untuk berkreasi, berbuat kebajikan maupun 

berkorban, sedangkan nilai etik mendorong seseorang untuk berlaku 

jujur, menepati janji, menjaga amanat, dan sebagainya. Harapan 

mendorong seseorang untuk bersikap ikhlas, menerima cobaan yang 

berat ataupun berdo‟a. Sikap seperti itu akan lebih terasa secara 

mendalam jika bersumber dari keyakinan terhadap agama.
108 

 

6. Eyelash Extension 

a. Pengertian Eyelash Extension 

Eyelash extension atau tanam bulu mata adalah sebuah teknik 

yang dapat membuat bulu mata menjadi lebih tebal dan lentik dalam 

waktu yang singkat dan dapat bertahan dalam waktu yang cukup 

lama. Tanam bulu mata ini sudah ada sejak tahun 1882, seorang 

penulis bernama Henry Labouchere merilis sebuah artikel tentang 

teknik menyambung bulu mata yang tengah digemari kaum hawa di 

Paris masa itu. Wanita Paris yang menjadi kiblat kecantikan hingga 

fashion dunia tersebut merasa bulu mata yang panjang akan 

mempercantik wajah mereka. Namun, akibat keterbatasan teknologi 

pada masa itu, metode eyelash extension yang diterapkan tergolong 

ekstrem. Caranya adalah dengan menjahit potongan rambut ke 

kelopak mata, sehingga muncul banyak dampak buruk dari 

pengaplikasian tersebut, di antaranya:
109

 

1) Proses yang menyakitkan karena alat-alat yang digunakan 

terbatas. 
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2) Setelah selesai dilakukan proses penjahitan bulu mata dari 

rambut, biasanya bagian tersebut mengalami pembengkakan dan 

mengganggu penglihatan. 

3) Tidak jarang pula terjadi infeksi akibat kurang sterilnya peralatan 

yang digunakan serta bengkak yang tidak sembuh sempurna. 

Akibat dampak buruk yang dihasilkannya, maka metode 

penyambungan ala kaum hawa di Paris ini sempat dilarang. Namun 

seiring perkembangan zaman, berbagai inovasi muncul, 

memperkenalkan ekstensi bulu mata modern yang lebih praktis dan 

tidak menyakitkan. Pada tahun 90an, metode eyelash extension 

modern dipopulerkan oleh Korea Selatan dan resmi dirilis ke publik. 

Kemudian pada tahun 2004, di Amerika Serikat mulai bermunculan 

teknik ekstensi bulu mata modern, yang merupakan modifikasi versi 

Korea Selatan, dimana pembawa tren tersebut berasal dari wanita 

keturunan Eropa Timur.
110

 Sementara itu, di Indonesia tanam bulu 

mata mulai dikenal pada tahun 2010. Namun tren menunjukkan 

bahwa akhir 2015 dan awal 2016 peminat tanam bulu mata terus 

meningkat.
111

 Eyelash extension sendiri terdiri dari beberapa jenis, 

di antaranya : 

a) Korean eyelash extension 

Korea memang terkenal dengan negeri kecantikan. Dari 

produk-produknya yang begitu banyak untuk merawat kulit, 

seperti skincare, masker, makeup, dan lain-lain yang sudah 

mendunia. Korean eyelash extension ini cocok untuk perempuan 

yang memiliki tipe mata yang cenderung kecil dan tidak 

memiliki lipatan mata dikedua matanya. Efek eyelash extension 

ini membuat bulu mata terlihat lebih lentik, natural, dan tidak 

berlebihan sehingga cocok untuk digunakan sehari-hari. Dengan 

menggunakan eyelash ini, maka tampilan mata akan terlihat lebih 

besar dan tegas. 

b) Japanese eyelash extension 

Jepang juga merupakan negara yang terkenal dengan 

produk-produk kecantikannya. Japanese eyelash extension ini 

menggunakan material bulu mata tipe mink dimana bahannya 

ringan, lembut, halus, dan tipis menyerupai bulu mata asli. 

Dengan jenis material tersebut membuat eyelash extension ini 

digunakan oleh banyak perempuan karena terasa sangat ringan 

seperti tidak menggunakan bulu mata palsu. Untuk jenis eyelash 
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extension ini cocok dengan jenis mata apa saja, baik yang 

berukuran kecil kecil hingga besar. Eyelash ini juga memiliki 

beberapa pilihan model yang bisa digunakan sesuai dengan 

keinginan dan bentuk mata. 

c) Russian volume 

Jenis eyelash extension ini biasa juga disebut 6D eyelash 

extension. Jenis eyelash ini agak berbeda dengan Japanese dan 

Korean eyelash, karena teknik pemasangan dan hasilnya. Russian 

volume ini lebih memberikan kesan dramatis, karena setiap 1 

helai bulu mata asli disambung dengan 3 hingga 5 helai bulu 

mata extension. Penggunaan eyelash ini juga lebih berat 

dibandingkan dengan Japanese dan Korean eyelash. Jenis eyelash 

ini cocok untuk orang yang memilki mata besar dan sayu, hasil 

dari eyelash ini dapat memberikan efek mata terkesan 

menggunakan eyeliner. Eyelash jenis ini cocok digunakan untuk 

menghadiri acara-acara besar dan formal sehingga tidak perlu 

lagi menggunakan bulu mata palsu. 

d) Novalash eyelash extension 

Jenis extension yang satu ini memang tidak sepopuler jenis 

yang lain. Eyelash extension ini berasal dari negara Amerika 

Serikat. Eyelash ini cocok untuk perempuan yang memiliki mata 

lebar dan ingin memberi kesan memakai eyeliner pada matanya. 

Tekstur dari bulu mata ini tebal dan sangat hitam dari akar 

hingga ujung batang bulu mata. 

e) Colorlash eyelash extension 

Berbeda dengan jenis eyelash lainnya, colorlash eyelash 

extension ini belum banyak digunakan oleh perempuan di 

Indonesia. Colorlash eyelash extension ini akan membuat mata 

menjadi lebih segar.
112

 

b. Prosedur Penerapan Eyelash Extension 

Perawatan ini merupakan perawatan yang ditujukan untuk 

membuat bulu mata menjadi lebih panjang, lebih tebal, dan lebih 

lentik dengan menggunakan metode extension (tanam atau 

menyambung). Bahan yang dibutuhkan yaitu bulu mata buatan, bulu 

mata ini sendiri adalah buatan manusia atau yang sering disebut 

dengan bahan sintesis, yang dimana bulu mata ini berbahan dasar 

rambut asli dan rambut sintesis. Rambut asli yang diolah merupakan 

rambut yang berasal dari sisa-sisa potongan rambut manusia yang 
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diperoleh dari pengepul Indonesia, India, Jepang dan Korea.
113

 

Ukuran bulu mata yang digunakan juga beragam, mulai dari ukuran 

ketebalan bulu mata, panjang bulu mata, serta kelentikan dari bulu 

mata tersebut. Hal ini disesuaikan dengan permintaan pelanggan, 

dan dari setiap bulu mata memiliki perbedaan harga dari masing-

masing jenis bulu mata. 

Selain dari bulu mata palsu, dibutuhkan juga lem khusus untuk 

memasangkan bulu mata agar bulu mata yang palsu menempel dan 

tidak terlihat seperti di lem dan tidak terlihat seperti memakai bulu 

mata buatan. Lem khusus tanam bulu mata ini didapatkan 

bersamaan dengan bulu mata palsu (satu paket). Proses pemasangan 

bulu mata ini tergolong lama, dengan memakan waktu sekitar 1,5 

sampai 2 jam. Hal ini disebabkan oleh bulu mata extension yang 

ditempelkan satu persatu dan secara perlahan-lahan untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal dan natural. Bulu-bulunya pun 

lebih halus dibandingkan dengan bulu mata palsu yang terkadang 

seperti plastik. 

Setelah proses pemasangan selesai, dibutuhkan waktu 24 jam 

sampai 48 jam agar lem benar-benar menempel dengan sempurna. 

Untuk itu, area mata dianjurkan untuk tidak terkena air sama sekali 

dalam waktu yang telah ditentukan. Hal yang tidak diperbolehkan 

adalah menjepit bulu mata. Bulu mata extension ini dapat bertahan 

2,5 minggu hingga 1 bulan tergantung dengan si pemakai extension 

ini. Semakin hati-hati tentunya akan membuat bulu mata menjadi 

lebih awet.
114

 Banyak salon yang menyediakan jasa pemasangan 

eyelash extension, tapi bagi yang memiliki sedikit waktu luang, 

malas mengantri dan ingin harga yang terjangkau, maka bisa 

memasang eyelash extension sendiri di rumah. Adapun langkah-

langkah pemasangan eyelash extension bagi pemula, yaitu: 

(1) Pilih model bulu mata sesuai dengan kebutuhan 

(2) Persiapkan alat-alat untuk memasang eyelash extension seperti, 

pinset eyelash, lem khusus eyelash extension, ring atau wadah 

untuk lem extension, bulu mata extension, eye tape, brush 

eyelash, dan solatip. 

(3) Pilih posisi mata yang baik. Posisi yang paling tepat untuk 

memasang eyelash adalah dengan mengangkat alis dan melihat 

ke bawah melewati hidung di depan cermin. Posisi ini akan 
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memudahkan untuk memasang eyelash, serta mencegah lem 

mengotori kelopak mata. 

 

(4) Proses pengerjaan. 

Adapun prosedur pemasangan eyelash extension di salon 

sebagai berikut: 

(a) Membersihkan kelopak mata 

Pada prosedur awal dilakukan pembersihan kelopak 

mata agar nantinya mempermudah proses pasang eyelash 

extension. Pembersihan ini biasanya menggunakan make up 

remover atau air biasa yang diresapkan pada sehelai kapas 

kecantikan, kemudian diusapkan ke kelopak mata hingga 

bersih. 

(b) Memasang eye tape 

Setelah kelopak mata bersih, karyawan salon akan 

meletakkan eye tape khusus dibagian bulu mata bawah. Eye 

tape ini biasanya dipasang agar karyawan salon mampu 

membedakan mana bulu mata bagian atas dan mana bulu 

mata bagian bawah. 

(c) Mengaplikasikan primer 

Langkah selanjutnya yaitu mengaplikasikan primer 

pada bulu mata asli. Hal ini bertujuan agar lem yang 

dipakai untuk memasang eyelash extension lebih cepat 

menempel dan mengering. Pengamplikasian primer pada 

bulu mata asli dilakukan menggunakan alat khusus yang 

fungsinya mirip seperti cotton bud. 

(d) Meratakan bulu mata 

Bulu mata yang sudah diberi primer, kemudian akan 

dirapikan kembali menggunakan sisir khusus bulu mata. 

Hal ini bertujuan agar bulu mata tidak terpisah-pisah dan 

menggumpal. 

(e) Memasang eyelash extension 

Langkah selanjutnya yaitu memasang bulu mata 

extension. Pemasangan dilakukan dengan merekatkan satu 

helai eyelash extension pada satu helai bulu mata asli 

menggunakan lem perekat khusus. Hal yang perlu 

diperhatikan adalah, perekatan eyelash extension dilakukan 

pada bagian rambut didekat akar, tidak boleh menempel 

langsung pada kulit kelopak mata karena dapat 

meneybabkan iritasi kulit. Lem juga harus diaplikasikan 

dengan benar dan tidak boleh menggumpal karena dapat 
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masuk ke mata dan menyebabkan iritasi mata. Disarankan 

untuk mengecek lem yang digunakan salon dan pastikan 

bahannya aman digunakan. Bila perlu sebelum melakukan 

pemasangan eyelash extension, bisa dilakukan tes alergi 

terhadap lem tersebut terlebih dahulu. 

(f) Merapikan bulu mata 

Setelah bulu mata asli dipasang dengan eyelash 

extension secara keseluruhan dan telah dipastikan merekat 

sempurna, bulu mata perlu dirapikan, karyawan salon akan 

melakukan hal ini dengan tangan maupun menggunakan 

sisir bulu mata khusus. Memasang eyelash extension 

membutuhkan ketelitian yang tinggi agar bulu mata yang 

dipasang tidak salah posisi. Biasanya, mereka akan 

dipasang dengan posisi tegak menghadap ke atas, dan tidak 

boleh miring karena dapat merusak penampilan. Dengan 

perawatan yang tepat eyelash extension umumnya mampu 

bertahan hingga sebulan. Namun ia akan rontok seiring 

waktu atau sejalan dengan perontokan bulu mata asli yang 

ditumpanginya.
115

 

c. Dampak Eyelash Extension Terhadap Kesehatan 

Penggunaan dan perawatan eyelash extension yang tidak tepat 

dapat menimbulkan beberapa dampak, sebagai berikut: 

1) Bulu mata rontok 

Penggunaan extension bulu mata yang terlalu lama dapat 

memberikan ketegangan kepada bulu mata asli. Hal ini karena 

berat dari bulu mata palsu dapat memberikan tekanan pada bulu 

mata asli dan justru dapat menyebabkan bulu mata asli rontok. 

Pada wanita dengan akar bulu mata yang tak kuat maka dapat 

terjadi kerontokan bulu mata permanen. Hal ini disebabkan 

karena terjadi kerusakan folikel bulu mata yang seharusnya 

membersihkan kotoran dan debu agar tidak mengganggu 

pandangan. Folikel yang rusak atau mengelupas ini akan 

menghambat regenerasi bulu mata yang baru. Sehingga jika 

kehilangan bulu mata asli, maka akan kehilangan pelindung 

mata. 

2) Iritasi dan Alergi 

Lem yang digunakan untuk menempelkan bulu mata dengan 

mata mampu menimbulkan ruam pada mata, atau bahkan mampu 

menyebabkan mata menjadi merah dan timbul gelembung seperti 

                                                             
115 https://www.everlash.id/post/tata-cara-yang-perlu-diperhatikan-ketika-pasang-bulu-mata-

extension-disalon 
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terisi air pada kulit wajah, terlebih jika kita memiliki kulit yang 

sensitif. Sejumlah penemuan bahkan menambahkan adanya 

kandungan senyawa kimia formaldehida pada beberapa perekat 

extension bulu mata yang beredar, senyawa ini berpotensi 

menyebabkan reaksi alergi. 

3) Mata Terluka 

Penggunaan perekat langsung ke bulu mata alami berpotensi 

menimbulkan infeksi pada mata. Berdasarkan laporan kasus yang 

dilaporkan ke American Academy of Ophthalmology (AAO), 

terdapat beberapa kasus dari konsumen yang mengalami infeksi 

pada kornea mata dan kelopak matanya setelah melakukan 

perawatan tanam bulu mata. Selain itu, baik subtansi dari bulu 

mata palsu maupun perekatnya rentan untuk terpapar bakteri dan 

virus. Adanya bakteri dan virus pada bulu mata palsu yang 

direkatkan pada bulu mata asli berpotensi menyebabkan bagian 

depan mata mengalami peradangan, atau dalam dunia medis 

dikenal dengan konjungtivis, hal ini dapat mempengaruhi 

kualitas penglihatan. Gejala yang biasanya dialami adalah 

bengkak pada kelopak mata, kemerahan pada mata disertai 

keluhan nyeri, gatal serta keluarnya kotoran mata berwarna 

kekuningan. Jika tidak ditangani dengan optimal, maka dapat 

menimbulkan luka pada kornea mata, sehingga penglihatan 

menjadi menurun.
116

 

d. Dalil Yang Memiliki Hubungan Dengan Eyelash Extension 

1) Hadis larangan membuat mudarat bagi diri dan orang lain
117

 

عْن َأِبْ َسِعْيٍد َسْعِد بِن َماِلٍك ْبِن ِسَناٍن اْلُْدرِيٍّ رضي اهلل عنو َأنا 
َضَرَر َوََّل ِضَراَر( َحِدْيٌث َحَسٌن  َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليو وسلم َقاَل: )َّلَ 

رُُُهَا ُمْسَنًدا، َوَرَواُه َماِلٌك ِف اْلُمَوطاِأ  اَرُقْطِنّ َوَغي ْ َرَواُه اْبُن َماَجو، َوالدا
ُمْرَسًًل َعْن َعْمٍرو ْبِن َُيََْي َعْن أَبِْيِو َعِن الناِبٍّ صلى اهلل عليو وسلم 

طُُرٌق يُ َقوٍّي بَ ْعُضَها بَ ْعَضاً  َفَأْسَقَط أَبَا َسِعْيٍد، َوَلوُ   
“Dari Abu Said Sa‟ad bin Malik bin Sinan Al 

Khudry radhiyallahu „anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 

„alaihi wa sallam bersabda: ”Tidak boleh melakukan sesuatu 

                                                             
116 https://www.google.com/amp/s/m.klikdokter.com/amp/3628898/rutin-eyelash-extension-

adakah-dampaknya-bagi-kesehatan 
117 Muhammad bin Yazid Al-Quzwaini, Sunan Ibn Majah, Juz 2, (Al Babi Al Halabi:Darul Ihya 

Al Kutub Al Arabiyah), 784. 
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yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang 

lain.” (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah,  Ad 

Daruquthni dan lainnya dengan sanad bersambung. 

Diriwayatkan juga oleh Malik  dalam Al Muwatha‟ dari Amr 

bin Yahya dari ayahnya dari Nabi shallallahu „alaihi wa 

sallam secara mursal karena menggugurkan (tidak 

menyebutkan) Abu Sa‟id. Hadits ini memiliki beberapa jalan 

yang saling menguatkan).” 
2) Hadis larangan mengubah ciptaan Allah 

Dari Abdullah bin Masʿud ra. , beliau mengatakan: 

ثَ َنا ُسْفَياُن َعْن َمْنُصوٍر َعْن ِإبْ َراِىيَم  ثَ َنا َعْبُد الراْْحَِن َحدا َعْن َعْلَقَمَة َعْن َعْبِد اللاِو َقاَل َلَعَن اللاُو َحدا
ََ اللاِو َقاَل فَ ب َ  ْل ََ َصاِت َواْلُمتَ َفلٍَّجاِت لِْلُحْسِن اْلُمَغي ٍَّراِت  َاِت َواْلُمتَ َنمٍّ ََ اْمرَأًَة ِف اْلَواِِشَاِت َواْلُمتَ َوِشٍّ َل

ْيِو فَ َقاَلْت بَ َلَغِن أَناَك قُ ْلَت َكْيَت وََكْيَت فَ َقاَل َما ِل ََّل أَْلَعُن اْلبَ ْيِت يُ َقاُل ََلَا أُمُّ يَ ْعُقوَب َفَجاَءْت ِإلَ 
ا بَ ْْيَ َلْوَحْيِو َمْن َلَعَن َرُسوُل اللاِو َصلاى اللاُو َعَلْيِو َوَسلاَم ِف ِكَتاِب اللاِو َعزا َوَجلا فَ َقاَلْت ِإِّنٍّ َْلَقْ رَأُ مَ 

ِإْن ُكْنِت قَ رَأْتِيِو فَ َقْد َوَجْدتِيِو أََما قَ رَْأِت } َما آتَاُكْم الراُسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َفَما َوَجْدتُُو فَ َقاَل 
ُظُنُّ َأْىَلَك َعْنُو َفانْ تَ ُهوا { َقاَلْت بَ َلى َقاَل َفِإنا الناِبا َصلاى اللاُو َعَلْيِو َوَسلاَم نَ َهى َعْنُو َقاَلْت ِإِّنٍّ َْلَ 

 ُلوَن َقاَل اْذَىِب َفاْنظُرِي فَ َنَظَرْت فَ َلْم تَ َر ِمْن َحاَجِتَها َشْيًئا َفَجاَءْت فَ َقاَلْت َما رَأَْيُت َشْيًئا َقالَ يَ ْفعَ 
ثُُو َعْن أُمٍّ يَ ْعقُ  ْعُتُو ِمْن َعْبِد الراْْحَِن ْبِن َعاِبٍس ُُيَدٍّ َها وَب َلْو َكاَنْت َكَذِلَك َلَْ َُتَاِمْعَنا َقاَل َوَسَِ َعُو ِمن ْ َسَِ

تَ ْرُت َحِديَث َمْنُصورٍ  َْ  َفا

“Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman telah 

menceritakan kepada 

kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Abd

ullah ia berkata; Allah melaknat pembuat tato dan yang minta 

dibuatkan tato, yang mencukur alis dan yang meratakan gigi 

untuk kecantikan, mereka adalah wanita yang merubah ciptaan 

Allah. Ia berkata; Aku mendapatkan kabar bahwa engkau 

melarang menyambung (rambut), ia menjawab; Ya. Ia 

bertanya; Apakah hal itu engkau dapatkan dari Kitabullah atau 

engkau mendengarnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam. Ia menjawab; Aku mendapatkan dari Kitabullah dan 

dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ia (wanita itu) 

berkata; Demi Allah, membuka seluruh isi mushaf namu aku 
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tidak mendapatkan apa yang engkau katakana. Ia bertanya; 

Apakah engkau mendapatkan di dalamnya ayat: (Apa yang 

diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang 

dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah), ia menjawab; Ya, ia 

berkata; Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 

melarang perbuatan itu. Wanita itu berkata; Sesungguhnya aku 

mengira keluargamu juga melakukannya. Ia mengatakan 

kepadanya; Silakan kamu periksa. Ia pun pergi melihatnya 

namun ia tidak melihat apa yang disangkanya itu sedikitpun. Ia 

menemuinya lagi seraya berkata; Aku tidak melihatnya 

sedikitpun. Ia berkata; Seandainya hal itu terjadi pada 

keluargaku niscaya ia tidak akan berkumpul bersama kami. 

Perawi berkata; dan aku mendengarnya dari Abdurrahman bin 

Abis menceritakannya dari Ummu Ya'qub ia mendengarnya 

darinya, maka aku memilih hadits Manshur.”(Hadis Ahmad No. 

3919) 

Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik 

bentuk, Allah juga telah menyuruh kita untuk menjaga 

keindahan dan penampilan tapi tidak boleh berlebih-lebihan, 

apalagi sampai merubah ciptaan Allah. Hadis ini menjadi dasar 

larangan merubah ciptaan Allah, karena dalam hadis ini jelas 

disebutkan bahwa kita dilarang melakukan sesuatu yang sampai 

pada mengubah ciptaan Allah, jadi setiap usaha merubah ciptaan 

Allah seperti memasang tato, merenggangkan gigi dan 

perbuatan lainnya yang ditujukan untuk mempercantik diri maka 

hal tersebut masuk dalam konteks larangan ini. 

e. Pendapat Ulama yang Berhubungan dengan Eyelash Extension 

Eyelash extension memiliki hubungan dengan perbuatan 

menyambung rambut dan para ulama berbeda pendapat mengenai 

hukum hal tersebut, berikut pendapat para ulama mengenai hukum 

menyambung rambut. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafii sepakat 

bahwa apabila wanita menyambung rambutnya dengan 

menggunakan rambut asli manusia maka hukumnya haram mutlak. 

Baik itu rambut manusia yang masih hidup ataupun rambut manusia 

yang sudah meninggal. Pendapat ulama dibawah ini berdasarkan 

pada hadis-hadis berikut:
118

  

Hadis Riwayat Bukhari: 

                                                             
118 Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarof an-Nawawi, Riyaḍus Shālihīn, terj. Achmad Sunarto, 

Riyaḍus Shālihīn (t.Cet; Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 510. 



83 
 

 
 

َثِن َماِلٌك َعْن اْبِن ِشَهاٍب َعْن ُْحَْيِد ْبِن َعْبِد الراْْحَِن ْبِن َعْوٍف أَناوُ  ثَ َنا ِإَْسَاِعيُل َقاَل َحدا َع  َحدا َسَِ
ُقصاًة ِمْن َشَعٍر َكاَنْت بَِيِد  ُمَعاِويََة ْبَن َأِب ُسْفَياَن َعاَم َحجا َوُىَو َعَلى اْلِمْنََبِ َوُىَو يَ ُقوُل َوتَ َناَولَ 

َهى َعْن ِمْثِل َىِذِه َويَ ُقولُ  ْعُت َرُسوَل اللاِو َصلاى اللاُو َعَلْيِو َوَسلاَم يَ ن ْ َا َحَرِسيٍّ أَْيَن ُعَلَماؤُُكْم َسَِ  ِإَّنا
ثَ َنا َىَلَكْت بَ ُنو ِإْسَرائِيَل ِحَْي اَّتاََذ َىِذِه ِنَساُؤُىْم َوَقاَل اْبُن َأِب شَ  ٍد َحدا ثَ َنا يُوُنُس ْبُن َّمَُما ْيَبَة َحدا

ى اللاُو َعَلْيِو فُ َلْيٌح َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر َعْن َأِب ُىَريْ َرَة َرِضَي اللاُو َعْنُو َعْن الناِبٍّ َصلا 
َلَة َواْلَواِِشََة َواْلُمْستَ ْوِِشَةَ َوَسلاَم َقاَل َلَعَن اللاُو اْلَواِصَلَة َواْلُمْستَ ْوصِ   

“Telah menceritakan kepada kami Isma'il dia berkata; telah 

menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin 

Abdurrahman bin 'Auf bahwa dia mendengar Mu'awiyah bin Abu 

Sufyan berkhutbah di atas mimbar ketika musim haji, sambil 

memeggang seikat rambut (sambungan rambut) dari tangan 

pengawalnya, katanya; "Dimanakah ulama kalian! Aku pernah 

mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari 

yang seperti ini, beliau bersabda: "Bani Isra'il celaka ketika 

wanita-wanita mereka mengambil (memakai) yang seperti ini." 

Ibnu Abu Syaibah mengatakan; telah menceritakan kepada kami 

Yunus bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Fulaih 

dari Zaid bin Aslam dari 'Atha` bin Yasar dari Abu Hurairah 

radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau 

bersabda: "Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya 

dan yang minta disambung rambutnya dan melaknat orang yang 

mentato dan yang minta ditato." (Hadist Riwayat Bukhari dan 

Muslim No. 5477) 

ث َ  ْعُت َسِعيَد ْبَن اْلُمَسياِب َقاَل َقِدَم ُمَعاِويَُة الْ َحدا ثَ َنا َعْمُرو ْبُن ُمراَة َسَِ ثَ َنا ُشْعَبُة َحدا َمِديَنَة َنا آَدُم َحدا
َر  رََج ُكباًة ِمْن َشَعٍر َقاَل َما ُكْنُت َأَرى َأَحًدا يَ ْفَعُل َىَذا َغي ْ َْ َر َقْدَمٍة َقِدَمَها َفَخطَبَ َنا َفَأ َِ اْليَ ُهوِد ِإنا آ

َعرِ   الناِبا َصلاى اللاُو َعَلْيِو َوَسلاَم ََسااُه الزُّوَر يَ ْعِن اْلَواِصَلَة ِف الشا

“Telah menceritakan kepada kami (Ādam) telah menceritakan 

kepada kami (Syuʿbah) telah menceritakan kepada kami (ʿAmru bin 

Murrah) saya mendengar (Saʿid bin Musayyab) berkata: 

(Muʿawiyah) tiba di Madinah yaitu di akhir ia tiba di Madinah, 

kemudian dia berkhutbah di hadapan kami, sambil mengeluarkan 

sambungan rambut, katanya; "Saya tidak pernah melihat 
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seorangpun yang mengenakan ini kecuali orang Yahudi dan 

sesungguhnya Nabi saw. menamakan ini dengan al -zūr yaitu 

sambungan pada rambut." (H.R Bukhari, kitab al-libas, bab washl fi 

al-sya‟r, hadis no. 5482).
119

 

Berikut uraian perbedaan pendapat penggunaan rambut 

sambung berdasarkan bahannya menurut Mazhab Hanafi, Hanbali, 

Maliki, Syafii.
120

 

1) Mazhab Hanafi 

Membolehkan wanita menyambung rambutnya apabila 

yang digunakan bukan dari rambut manusia. Misalnya apabila ia 

menyambung rambutnya dengan bulu, rambut hewan, atau 

rambut dari bahan plastik. Ulama dari Mazhab ini berpendapat 

bahwa dalil dari nas hanya menyebut melarang untuk 

menyambung dengan rambut manusia saja. Dasarnya adalah 

aṡār dari ʿĀisyah r.a yang menjelaskan secara rinci maksud dari 

Nabi saw: Dari Saʿad al-Iskaf dari Ibnu Syuraih, aku berkata 

kepada ʿĀisyah r.a bahwasanya Rasulullah melaknat perempuan 

yang menyambung rambutnya. ʿĀisyah r.a lantas berkomentar: 

 

ََُذ َشْيًئا ِمَن ُصْوٍف  ْرأَِة الزاْعَراء َأْن تَْأ
َ

َقاَلْت يَا ُسْبَحاَن اهلِل َوَما بَْأس بِامل
اباَة  ْرأََة الشا

َ
َا َلَعَن َرُسوُل اهلِل امل فَ َتِصَل ِبِو َشْعَرَىا تَ َزياَن ِبِو ِعْنَد َزْوِجَها ِإَّنا

َها بِالِقًَلَدةِ تَ ْبِغى ِِف َشْيَبِتَها َحىتا ِإَذا ِىَي َأَسنا  ْت َوَصَلت ْ  

 
“Subhanallah tidaklah mengapa bagi seorang perempuan 

yang jarang-jarang rambutnya untuk memanfaatkan bulu 

domba untuk digunakan sebagai penyambung rambutnya 

sehingga dia bisa berdandan di hadapan suaminya. Yang 

dilaknat Rasulullah saw. hanyalah seorang perempuan yang 

rambutnya dipenuhi uban dan usianya sudah lanjut usia lalu dia 

sambung rambutnya dengan lilitan (untuk menutupi ubannya).” 

(Riwayat ini di sebutkan oleh Imam Suyuthi dalam jami‟Al-

Ahadist dan beliau komentari sebagai riwayat Ibnu Jarir). 

                                                             
119 Muhammad Fu‟ad Abdul Bāqi, al-Lu‟lu Wal Marjan f īma Ittafaqa‟ „Alaihi asy-Syaikhani al-

Bukhari Wa Muslim, (t.Cet; Kairo: Darul Hadits, t.th.), 575. 
120 Diah Ayu Pangestuti, “Jual Beli dan Pemakain Rambut Sambung Dalam Perspektif Hukum 
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2) Mazhab Maliki dan Hanbali 

Mazhab Maliki dan Hanbali memiliki pendapat yang sama 

yaitu beliau berpendapat bahwa secara mutlak mengharamkan 

wanita untuk menyambung rambutnya dengan apapun. Baik 

dengan rambut manusia atau dengan yang lainnya. Pendapat ini 

berdasarkan hadis di bawah ini: 

ْرَقٌة َقاَل ُمَعاِويَُة َأََّل َوَىَذا الزُّوُر. َقاَل قَ َتاَدُة  َِ َجاَء َرُجٌل ِبَعًصا َعَلى رَْأِسَها 
 يَ ْعِِن َما يَُكث ٍُّر بِِو النٍَّساُء َأْشَعاَرُىنا ِمَن اْلَِْرقِ 

“Dari Qatādah, dari Saʿīd bin Musayyib sesungguhnya 

Muawiyah pada suatu hari berkata, “sungguh kalian telah 

mengadaadakan perhiasan yang buruk. Sesungguhnya Nabi 

kalian telah melarang perbuatan menipu. Kemudian datang 

seseorang dengan membawa tongkat. Di ujung tongkat tersebut 

terdapat potongan-potongan kain. Muawiyah lantas berkata, 

ingatlah, ini adalah termasuk tipuan”. Qatādah mengatakan 

bahwa yang dimaksudkan adalah potongan-potongan kain yang 

dipergunakan perempuan untuk memperbanyak rambutnya” 

(HR. Muslim). 

3) Mazhab Syafii 

Membedakan hukum menyambung rambut antara wanita 

yang bersuami dan wanita yang masih lajang. Menurut Mazhab 

ini, wanita lajang yang tidak memiliki suami haram untuk 

menyambung rambutnya, meski dengan rambut hewan atau 

yang lain. Adapun wanita yang bersuami dibolehkan untuk 

menyambung rambutnya dengan rambut hewan atau rambut 

palsu, dengan syarat izin dari suaminya. Meskipun sebagian 

ulama dari Mazhab ini tetap mengharamkan.
121

  

Mazhab ini membedakan rambut yang disambung antara 

yan berbahan najis dan yang berbahan tidak mengandung najis. 

Apabila rambut hewan atau rambut palsu itu berasal dari sesuatu 

yang najis maka haram secara mutlak untuk digunakan. 

Sedangkan apabila tidak najis, maka hukumnya dibedakan 

antara wanita bersuami dan yang tidak bersuami, sebagaimana 

yang telah dijelaskan diatas. 

Rambut atau bulu yang termasuk najis menurut Mazhab 

ini adalah yang diambil dari bangkai, ataudari hewan yang 

dagingnya tidak boleh dimakan ketika terlepas dari tubuh hewan 

                                                             
121Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, al-Jāmi‟ fī Fiqhi an-Nisā, terj. M. Abdul Ghoffar, Fiqih 

Wanita, 684. 
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itu saat masih hidup. Sambung rambut banyak dilakukan oleh 

para wanita hanya untuk kecantikan, mode, dan tren. 

Menyambung rambut dilakukan agar terlihat lebih cantik di 

hadapan orang lain. Sedang Allah melarang seorang wanita 

berhias dengan tujuan meperlihatkan kecantikanya, dan 

menampakan keindahan tubuh. Sebagaiman firman allah Swt 

dalam surat Al-Ahzab ayat 33: 

وةَ  وَة َواِّٰتْْيَ الزاكّٰ رَُّج اْْلَاِىِلياِة اَّْلُْوِلّٰ َواَِقْمَن الصالّٰ َو َوَرُسْوَلوَوقَ ْرَن ِفْ بُ يُ ْوِتُكنا َوََّل تَ بَ راْجَن تَ ب َ   ۚ   َوَاِطْعَن اللّّٰ

ُو ۚ   َا يُرِْيُد اللّّٰ ًراِاَّنا رَُكْم َتْطِهي ْ ۚ  لُِيْذِىَب َعْنُكُم الرٍّْجَس اَْىَل اْلبَ ْيِت َويَُطهٍّ  

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah 

kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang 

jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan 

taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud 

hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan 

membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (Q. S. Al-Ahzab [22]: 

33) 

Selain ulama‟ yang memperbolehkan menyambung rambut 

dengan rambut buatan plastik dan bulu hewan yang halal, 

mereka mengharamkan dengan mutlak kegiatan menyambung 

rambut. Hukum Eyelashes Extension, Dilihat dari cara proses 

nya yaitu dengan cara menyambungkan helai demi helai bulu 

mata palsu kedalam bulu mata asli, hukumnya adalah haram 

karena ia termasuk dengan kategori menyambung rambut. 

7. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran ini 

merupakan pola berfikir terhadap variabel bebas dan variabel terikat 

pada penelitian Pengaruh Lifestyle dan Religiusitas Terhadap 

Keputusan Penggunaan Jasa Eyelash Extension Dalam Perspektif 

Islam. Berikut ini adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini: 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 
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Keterangan: 

   Secara Parsial 

B. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap masalah yang masih 

bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis 

tersebut tidak diterima jika ternyata salah, dan akan diterima jika fakta-

fakta membenarkan. Oleh karena itu, pada penulisan penelitian ini hipotesis 

diartikan kebenarannya.
122

 Berdasarkan hasil uji statistic, penulisan 

menggunakan hipotesis nol atau hipotesis nilai dan juga hipotesis 

alternative.
123

 

Secara statistik hipotesis dibedakan menjadi hipotesis nol (H0) dan 

hipotesis alternative (Ha) hipotesis H0 adalah suatu pernyataan mengenai 

nilai parameter populasi yang merupakan kesimpulan sementara terhadap 

suatu kondisi atau teori asumsi bagi suatu parameter dari mana subjek akan 

dilakukan pengujian statistik. Hipotesis alternative adalah suatu 

pernyataaan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti 

bahwa hipotesis nol adalah salah. Adapun hipotesis penelitian ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut:
124

 

1. Pengaruh Lifestyle terhadap Keputusan Pembelian. 

Lifestyle merupakan cara individu untuk mengelola 

pendapatannya agar sesuai dengan trend yang ada sehingga 

membentuk citra diri yang sesuai dengan minat dan ketertarikannya. 

Secara tidak langsung, lifestyle ini akan menggiring individu untuk 

melakukan keputusan pembelian sesuai dengan trend yang sedang 

terjadi. Banyak individu yang berusaha pula untuk melakukan 

aktualisasi diri berangkat dari lifestyle saat ini, dengan itu individu 

umumnya merasa akan diakui oleh lingkungannya apabila mengikuti 

lifestyle saat ini. Lifestyle baru ini dapat menjadi suatu kebiasaan hidup 

apabila dilakukan secara berulang-ulang. Jika hal tersebut terjadi, 

bukan tanpa kemungkinan apabila lifestyle yang dijalani oleh individu 

mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh  Lomboan., et al. (2020) 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Keputusan 

                                                             
122 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodelogi Penelitian. (Karanganyar: Literasi Media 

Publishing, 2015). 56 
123 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004). 33 

124 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017). 63 
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Pembelian Pada Starbucks Manado Town Square”.
125

  Menyatakan 

bahwa gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian pada starbucks manado town square. Hasil 

penelitian tersebut didukung oleh penelitian Bela dan Renny (2021) 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Gaya Hidup dan Kelompok Acuan 

Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada Konsumen Kedai Kopi 

Ruang Temu Kabupaten Tulungagung)”,
126

 menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan dari variable gaya hidup yang mempengaruhi 

keputusan pembelian. Namun, hasil penelitian yang dilakukan Mariatus 

Sakdiyah, et al (2021) penelitian yang berjudul “Pengaruh Gaya Hidup 

dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Pada 

Onlineshope Pusathijabsyaree Surabaya)”,
127

 menunjukkan bahwa gaya 

hidup tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis pertama dalam 

penelitian ini  adalah sebagai berikut: 

H0 : Lifestyle Tidak Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap 

Keputusan Pembelian. 

Ha1 : Lifestyle Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Keputusan 

Pembelian. 

2. Religiusitas terhadap Keputusan Pembelian. 

Religiusitas adalah penghayatan agama seseorang yang 

menyangkut simbol, keyakinan, nilai dan perilaku yang didorong 

kekuatan spiritual. Sejauh mana individu berkomitmen terhadap 

agamanya tergantung pada tingkat religiusitasnya karena mengacu pada 

kepercayaan, nilai keagamaan, dan kegiatan keagamaan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Religiusitas dapat dikatakan sebagai suatu sikap atau perilaku 

ketaatan dan pemahaman seseorang terhadap agama yang diyakini 

sehingga ia bertindak sesuai dengan aturan dan kewajiban agama 

tersebut dalam kehidupannya. Pada dasarnya, penerapan ajaran religius 

dari setiap agama selalu mengajarkan kebaikan bagi pemeluknya. 

Manusia adalah paling sempurna yang memiliki kemampuan untuk 

mengetahui segala sesuatu yang baik dan buruk, mampu 

                                                             
125

 Lomboan, “Gaya Hidup dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada Starbuck Manado 

Town Square” https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/productivity/article/view/29722 
126

 Pratiwi, “Pengaruh Gaya Hidup dan Kelompok Acuan Terhadap Keputusan Pembelian (Studi 

Pada Konsumen Kedai Kopi Ruang Temu Kabupaten Tulungagung),” 

https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jptn/issue/view/2334 
127

 Sakdiyah, “Pengaruh Gaya Hidup dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus 

Pada Onlineshop Pusathijabsyaree Surabaya)” DOI: https://doi.org/10.33752/bima.v3i2.230 
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membedakannya, serta menyadari konsekuensi dari pilihannya 

tersebut. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Wulandari, (2021) 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Label Halal dan Religiusitas 

Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Konsumen Indomie Di 

Sidoarjo)”.
128

 Hasil penelitian menggambarkan bahwa religiusitas 

mampu meningkatkan keputusan pembelian. Berbeda halnya dengan 

penelitian Farokhah Muzayinatun Niswah, (2018) penelitian yang 

berjudul “Hubungan Persepsi dan Religiusitas terhadap Keputusan 

Pembelian Kosmetik Tanpa Label Halal”
129

, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian kosmetik tanpa label halal. Hal ini 

didukung oleh penelitian,  Rosdiana Fatoni, (2021) dengan judul 

penelitian “Analisis Pengaruh Religiusitas, Motivasi Rasional, Dan 

Pendapatan Nasabah Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa BPRS 

Tulen Amanah Paokmotong Kecamatan Masabagik”.
130

 Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan penggunaan jasa, religiusitas yang tinggi 

atau rendah pada suatu individu/nasabah tidak berpengaruh terhadap 

semakin tingginya nasabah dalam mengambil keputusan memilih bank 

syariah. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis kedua dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

H0 : Religiusitas Tidak Berpengaruh Terhadap Keputusan Pembelian. 

Ha2 : Religiusitas Berpengaruh Negatif Tidak Signifikan Terhadap 

Keputusan Pembelian. 

 

 

 

 

                                                             
128

 Wulandari, “Pengaruh Label Halal dan Religiusitas Terhadap Keputusan Pembelian (Studi 

Kasus Konsumen Indomie Di Sidorejo)”  DOI: https://doi.org/10.26533/jmd.v4i1.754 
129 Farokhah , “Hubungan Persepsi dan Religiusitas terhadap Keputusan Pembelian 

Kosmetik Tanpa Label Halal” 

http://meis.ui.ac.id 
130 Fatoni, “Analisis Pengaruh Religiusitas, Motivasi Rasional, Dan Pendapatan Nasabah 

Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa BPRS Tulen Amanah Paokmotong Kecamatan Masabagik”. 

http://repository.ugr.ac.id 

https://doi.org/10.26533/jmd.v4i1.754
http://meis.ui.ac.id/
http://repository.ugr.ac.id/


 

117 
 

DAFTAR RUJUKAN 

Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarof an-Nawawi, Riyaḍus Shālihīn, terj. Achmad 

Sunarto, Riyaḍus Shālihīn (t.Cet; Jakarta: Pustaka Amani, 1995). 

Anas, Khairul dan Muhajirin, “Pengaruh Gaya Hidup (Lifestyle) dan Harga Terhadap 

Keputusan Pembelian Pada Kantin Yuank Kota Bima,” JBE: Journal of Business 

and Economics Research 1, no. 2 (2020). 

https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe/issue/view/17 

Ancok, D Suroso, Psikologi Islami, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2001) 

Anggraini, Winda, “Pengaruh Lifestyle dan Islamic Branding Terhadap Keputusan 

Konsumen Membeli Produk Fashion Busana Muslim Gamis di Bandar Lampung 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” (Tesis: UIN Raden Intan Lampung, 2022): 

46-48. 

http://repository.radenintan.ac.id/18398/ 

Anto, M.B. Hendra, Pengantar Ekonomi Mikro Islami. Yogyakarta: Ekonesia, 2003. 

Anwar, Iful, et. al, Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian 

(Studi Kasus di Showroom Maxim Housewares Grand City Mall Surabaya. Vol. 

4, no. 12, desember 2015: 5. 

http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jirm/issue/view/122 

Arviani, Pipi, “Pengaruh Religiusitas dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian 

Pada Produk Daging Olahan (Studi Pada Konsumen Muslim Nadia Food 

Supplies Makassar,” (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2020), 17.  

http://repositoi.uin-alauddin.ac.id/view/year/2020.default.html 

Asmuni Solihan Zamakhsyari, Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab, (Jakarta: Khalifa, 

2006). 

Asyarie, Musa, Agama Kebudayaan dan Pembangunan menyongsong Era 

Industrialisasi. Yogyakarta: Kalijaga Press ,1988. 

Ayu, Intan, “Pengaruh Gaya Hidup, Religiusitas, Impulse Buying, Hedonisme dan 

Harga Terhadap Keputusan Pembelian Di Online Store Media Sosial Dengan 

Self Control Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Mahasiswa Ekonomi 

Syariah UIN Sunan Ampel dan Ekonomi Islam Universitas Airlangga Surabaya,” 

(Tesis: UIN Sunan Ampel, 2020). 

http://digilib.uinsby.ac.id/42113/ 

Desmayonda, Ananda, Arlin Ferlina Mochamad Trenggana. “Pengaruh Label Halal 

Terhadap Keputusan Pembelian Dengan Religiusitas Sebagai Variabel 

Intervening Di Mujigae Resto Bandung”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis 12, no. 1 

(2019). 183 

https://www.stienas-ypb.ac.id/jurnal/index.php/jdeb/issue/view/13 

Erdawati, Edarwati, “Pengaruh Gaya Hidup, Iklan dan Harga Terhadap Keputusan 

Pembelian Online Melalui Shopee,” e-Jurnal Apresiasi Ekonomi 8, no. 3 (2020): 

365-371. 

DOI: https://doi.org/10.31846/jae.v8i3.331 

https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe/issue/view/17
http://repository.radenintan.ac.id/18398/
http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jirm/issue/view/122
http://repositoi.uin-alauddin.ac.id/view/year/2020.default.html
http://digilib.uinsby.ac.id/42113/
https://www.stienas-ypb.ac.id/jurnal/index.php/jdeb/issue/view/13
https://doi.org/10.31846/jae.v8i3.331


118 
 

 
 

Fatoni, Rosdiana “Analisis Pengaruh Religiusitas, Motivasi Rasional, Dan Pendapatan 

Nasabah Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa BPRS Tulen Amanah 

Paokmotong Kecamatan Masabagik”. (Skripsi: Universitas Gunung Rinjani 

Selong, 2021). 

http://repository.ugr.ac.id 

Fetzer, John E. Multidimentional Measurement of Religiousness/ Spirituallity for Use 

in Health. A Report of the Fetzer Institute/National Institute on Aging Working 

Group. (Kalamazo: John E. Fetzer Institute, 1999) 

Fitria, Sarah, Yessy Artanti. “Pengaruh Religgiusitas dan Kelompok Referensi 

Terhadap Keputusan Pembelian” Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam 8, no. 1 

(2020). 39 

DOI: http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v8i1.6732 

Ghozali, Imam. Structural Equation Modeling Alternatif Dengan Partial Least Square 

Semarang: Universitas Diponegoro, 2006. 

Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro, 2013. 

Gultom, Angga Wibowo. “Pengaruh Gaya Hidup dan Motivasi Terhadap Keputusan 

Pembelian Batu Akik Di Kota Baturaja”. 3 

https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/jm/article/view/107/68 

Hafidhuddin, Didin, Islam Aplikatif, (Jakarta : Gema Insani, Jakarta, 2003), 29.   

Hakim, Lukman. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Surakarta: Erlangga, 2012. 

Hartati, Ajeng Sri, Ratih Hurriyati, Bambang Widjajanta, “Gaya Hidup Konsumen 

Dalam Pengambilan Keputusan Pembelian,” Journal of Business Management 

Education 1, no, 3 (2016): 57-64. 

DOI: https://doi.org/10.17509/jbme.v2i1.5981 

Hasan, Iqbal, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, Jakarta: Bumi Aksara, 2004. 

Hayati, Rezkina, Iiz Izmuddin, Anne Putri, “Pengaruh Religiusitas dan Budaya 

Terhadap Prilaku Konsumen Dalam Membeli Makanan Kafe,” Ekonomi Syariah: 

Journal of Economic Studies 3, no.1 (2019). 

DOI: https://dx.doi.org/10.30983/es.v3i1.1265 

Huda, Nurul. Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis. Jakarta: Kecana. 2008. 1 

Husein, Ananda Sabil, Penelitian Bisnis Dan Manajemen Menggunakan Partial Least 

Squares (PLS) Dengan SmartPLS 3.0. Universitas Brawijaya : Modul Ajar, 2015.   

Ilham, Muhammad dan Firdaus, “Analisis Hubungan Islamic Branding dan Religiusitas 

terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus di Swalayan Al-Baik 

Tanjungpinang),” Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu 3, no. 1, (2020). 

39 

DOI: https://doi.org/10.35961/perada.v3i1.56 

Isa, Muhammad, H. Aswadi Lubis, Ilma Sari Lubis, “Penaruh Religiusitas dan Lokasi 

Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Rahmat Syariah Awalayan City 

Walk Padangsidimpuan,” Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah 3, no. 1 (2020) 

http://repository.ugr.ac.id/
http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v8i1.6732
https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/jm/article/view/107/68
https://doi.org/10.17509/jbme.v2i1.5981
https://dx.doi.org/10.30983/es.v3i1.1265
https://doi.org/10.35961/perada.v3i1.56


119 
 

 
 

DOI: 10.36778/jesya.v3i1.123. 

Iskandar, Hijrayanti Sari, Nurul Atika. “Eyelash Extension Dalam Perspektif Hukum 

Islam” Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam 1, no. 4 (2020). 533 

DOI: https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.269 

Jabnour. Naceur, Islam and Manajemen, (Riyadh: International Islamic Publishing 

House, 2005). 

Kadir, Kadir, Statistika Terapan : Konsep, Contoh Dan Analisis Data Dengan Program 

SPSS/Lisrel Dalam Penelitian. 189. 

Bank Syariah di Indonesia : Analisis Kebijakan Pemerintah 

Indoensia Tentang Perbankan Syariah, 41.   

Karim, Adiwarman, Ekonomi Mikro Islam Edisis ke Tiga. Jakarta: Rajawali Pers, 2007. 

Ekonomi Mikro Islam Edisi Ketiga. (Jakarta: Pt Raja Grafindo 

Persada, 2008). 

Jalaludin, Psikologi Agama, (Rajagrafindo Persada, 2012) 

Kartikasari, Yuliana, “Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Produk 

Tas Impor Dengan Persepsi Kualitas Sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada 

Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya,” (2017): 4. 

http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109506 

Kotler, Philip, Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran terjm. Bob Sabran Jilid I 

edisi 1, (Jakarta: Erlangga, 2008). 

Kurniati, Kurniati, “Tori Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam,” Jurnal 

Ekonomi Syariah Indonesia 6, no. 1 (2016): 45-52. 

DOI: 10.21927/jesi.2016.6(1).%p 

Latif, Catur Kumala Imam Nazarudin, Faizal Reza, Statistika Diferensial : Teori Dan 

Aplikasi. Tahta Media, 2021.  

Lomboan, Riani, Johny R.E Tampil, Danny D.S Mukuan. “Gaya Hidup dan Harga 

Terhadap Keputusan Pembelian Pada Starbuck Manado Town Square” 1, no. 3 

(2020). 257 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/productivity/article/view/29722 

Mahmudah, Nisa‟.“Pengaruh Religiusitas dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan 

Pembelian Poduk Elzatta Kudus (Studi Kasus Pada Konsumen Elzatta Kudus)”. 

(Skripsi IAIN Kudus, 2019). 35 

http://repository.iainkudus.ac.id/3142/ 

Mamang, Eta Sangadji, Sopiah, Perilaku Konsumen 

Mannan, Muhammad Abdul, Islamic Economics, Theory and Practice, (India: Idarah 

Adabiyah, 1980). 3.   

Teori Dan Praktik Ekonomi Islam, (Yogyakarta : PT. Dana 

Bhakti Wakaf, 1997). 20-22.   

Hukum Ekonomi Syari‟ah Dalam Perspektif Kewenangan 

Peradilan Agama, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), 29.   

https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.269
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109506
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/productivity/article/view/29722
http://repository.iainkudus.ac.id/3142/


120 
 

 
 

Marzuki, Wawan Wasik, Triyono. “Pengaruh Religiusitas, Sertifikat Halal dan Bahan 

Produk Terhadap Keputusan Pembelian” (2021). 

DOI: https://doi.org/10.2671/vameb.v17i2.7885 

Meliani, Aldeana, Ahmad Mulyadi Kosim, Hilman Hakiem. “Pengaruh Religiusitas, 

Gaya Hidup, dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Produk Busana Muslim 

di Marketplace” El-Mal: Jurnal Kajjian Ekonomi & Bisnis Islam 4, no. 2 (2021). 

2. 

DOI: https://doi.org/10.47467/elmal.v4i2.535 

Mudrajad Kuncoro, Metode Kuantitatif, Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis Dan 

Ekonomi (Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan, 2011). 108   

Muflih, Muhammad, Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam. 

Jakarta: Rajawali Pers, 2005. 

. Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam, Jakarta: 

PT. Raja Grafindo, 2006. 

Muhammad, Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, cet. 1. Yogyakarta: 

BPFE, 2004. 

Muhammad bin Yazid Al-Quzwaini, Sunan Ibn Majah, Juz 2, (Al Babi Al Halabi:Darul 

Ihya Al Kutub Al Arabiyah) 

Muhammad Fu‟ad Abdul Bāqi, al-Lu‟lu Wal Marjan f īma Ittafaqa‟ „Alaihi asy-

Syaikhani al-Bukhari Wa Muslim, (t.Cet; Kairo: Darul Hadits, t.th.) 

Mujahidin, Akhmad, Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007), 14-15. 

Mujahidin, Akhmad, Nizar Ali, Ekonomi Islam Sejarah Konsep Instrumen Negara dan 

Pasar (Cet. IV, Depot : PT : Raja Grafindo Perda, 2014), 25.   

Muslihah, fasihatul , “Pengaruh Social Media Marketing Instagram terhadap Keputusan 

Pembelian Produk Fashion Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Pada 

Mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2014-2016),” (Skripsi: 

UIN Raden Intan Lampung, 2018): 36. 

http://repository.radenintan.ac.id/5988 

Naqvi, Syed Nawab Haider, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, terj. M. Saiful Anam dan 

Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 28.   

Nastiti, Novi Dwi. “Perilaku Konsumen dan Gaya Hidup Dalam Perspektif Islam” 

Tanwirul Uqul 1, no. 1 (2020). 109 

http://ejurnal.stebiabangkalan.ac.id/index.php/tanwiruluqul/issue/view/1 

Nasution, Mustafa Edwin dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: 

Kencana, 2006),16   

Niswah, Farokhah Muzayinatun, “Hubungan Persepsi dan Religiusitas terhadap 

Keputusan Pembelian Kosmetik Tanpa Label Halal” Jurnal Midle and Islamic 

Studies, 5 no. 1 (208) 

http://meis.ui.ac.id 

https://doi.org/10.2671/vameb.v17i2.7885
https://doi.org/10.47467/elmal.v4i2.535
http://repository.radenintan.ac.id/5988
http://ejurnal.stebiabangkalan.ac.id/index.php/tanwiruluqul/issue/view/1
http://meis.ui.ac.id/


121 
 

 
 

Nugroho, Wahyu Adi dan Moch Khoirul Anwar, “Hubungan Religiusitas dan Label 

Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Non Makanan dan Minuman,” 

Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam 3, no.2 (2020). 

DOI: https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n2.p13-25 

Pangestuti Diah Ayu, “Jual Beli dan Pemakain Rambut Sambung Dalam Perspektif 

Hukum Islam (Studi pada Fridha Salon Hair Extension Jl. Pangeran Antasari No. 

40 Bandar Lampung),” Skripsi: UIN Raden Intan Lampung 2018, 55. 

http://repository.radenintan.ac.id  

Pradesty, Beby Halkirana, “Pengaruh Gaya Hidup dan Sikap Konsumen Terhadap 

Keputusan Pembelian Lipstick Revlon Pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Sumatera Utara,” (Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2017). 

https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/997 

Pranoto, Bambang, “Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Keputusan 

Konsumen Membeli Kendaraan Bermotor,” Jurnal Ilmiah Faktor exstra 1, no.2 

(2008) 

Prasetijo, Ristiyanti dan Jhon J.O.I Ihalauw, Perilaku Konsumen. Jakarta: Andi, 2005. 

Pratiwi, Bela Febriana Nur dan Renny Dwijayanti, “Pengaruh Gaya Hidup dan 

Kelompok Acuan Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada Konsumen Kedai 

Kopi Ruang Temu Kabupaten Tulungagung),” JPTN: Jurnal Pendidikan Tata 

Niaga 9, no. 3 (2021). 

https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jptn/issue/view/2334 

Prihandono, Aditiya Putra Pratama, “Analisis Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas dan 

Motif Rasional Terhadap Proses Keputusan Dosen Menggunakan Bank Syariah 

(Studi Kasus Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta),” (Skripsi: UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2017). 

https://repository.uinjkt.ac.id?sdpace/handle/123456789/34841 

Priyono, Vera Fadhilah, Handojo Djoko Waluyo, Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga, 

dan Word of Mouth terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Clean Your Shoes. 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/issue/view/1319 

Pujiyono, Arif , “Teori Konsumsi Islami,” Dinamika Pembangunan 3, no. 2 (2006): 

202. 

http://eprints.undip.ac.id/16974/1/Teori_Konsumsi_Islam 

Purwati, Astri Ayu, Yusrizal, Indah Cipta Ramadhani. “Pengaruh Lifestyle, Kualitas 

Produk dan Store Image Terhadap Keputusan Pembelian” (JOMB): Journal Of 

Management and Bussines 1, no. 1 (2019). 

https://ejournal.ipm2kpe.or.id/index.php/JOMB/issue/view/50 

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2011. 14. 

Rusviana, Siti Hardayanti, “Perilaku Konsumen Terhadap Penggunaan Eyelash 

Extension Perspektif Konsumsi Dalam Islam (Studi Pada Mahasiswi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro).” (Skripsi: IAIN Metro, 2020) 

https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n2.p13-25
http://repository.radenintan.ac.id/
https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/997
https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jptn/issue/view/2334
https://repository.uinjkt.ac.id/?sdpace/handle/123456789/34841
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/issue/view/1319
http://eprints.undip.ac.id/16974/1/Teori_Konsumsi_Islam
https://ejournal.ipm2kpe.or.id/index.php/JOMB/issue/view/50


122 
 

 
 

https://repositori.metrouniv.ac.id/id/eprint/3609/ 

Sakdiyah, Mariatus, Agus Frianto, Lilis Sugi Rahayu Ningsih. “Pengaruh Gaya Hidup 

dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Pada Onlineshop 

Pusathijabsyaree Surabaya)” (BIMA): Journal of Business and Innovation 

Management 3, no. 2 (2021). 229. 

DOI: https://doi.org/10.33752/bima.v3i2.230 

Sarassita, Adya, “Pengaruh Lifestyle, Social Influence, Persepsi Kualitas dan Beauty 

Vlogger terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah di 

Yogyakarta,” (Skripsi: STIE Yogyakarta, 2020). 

http://repositori.stieykpn.ac.id/1128/ 

Sartika, Dewi, et al, “Hubungan Religiusitas Commitmen dengan Keputusan 

Menggunakan Jasa Perbankan Syariah Pada Dosen Unisba,” Jurnal Sosial, 

Ekonomi, dan Humaniora 2, no. 1 (2011): 441. 

http://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/view/303 

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, al-Jāmi‟ fī Fiqhi an-Nisā, terj. M. Abdul Ghoffar, 

Fiqih Wanita. 

Setiadi J, Nugroho, Perilaku Konsumen. Jakarta: PT Kencana, 2010. 

Simamora, Bilsom, Panduan Riset Perilaku Konsumen, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2008) 

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, Dasar Metodelogi Penelitian. Karanganyar: Literasi 

Media Publishing, 2015.  

Soemantri, Bambang, Ridha Afrianka, Fahrurrazi. “Pengaruh Gaya Hidup Dan Citra 

Merek Terhadap Keputusan Pembelian Produk Iphone (Studi Kasus Pada Siswa 

dan Siswi SMAN 3 Kota Sukabumi” Cakrawala – Repositori 3, no. 1 (2020). 4 

https://cakrawala.imwi.ac.id/index.php/cakrawala/issue/view/6 

Sudaryanto, N. Rachma, M. Hufron, “Pengaruh Lifestyle dan Kematangan Emosional 

Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Online (Studi Kasus Pada Mahasiswa di 

Desa Landungsari Kecamatan dau Kabupaten Malang),” e-Jurnal Riset 

Manajemen (2019): 103 

http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/4706 

Sugiyono, Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: 

Alfabeta, 2007. 

    . Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta, 2013. 

 . Statistik Untuk Peneliti. Bandung : Alfabeta, 2012. 

Suharsimin, Arikunto. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 2002. 

Suharso, Ana Retnoningsih. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semarang: Widiya Karya. 

(2017). 

Sumarwan, Ujang. Prilaku Konsumen. Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2011. 

Suparjan, Nirwana, Siti Aisyah. “Penggunaan Eyelash Extension Bagi Perempuan 

Msulimah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Salon Di Kota Makassar” 

QadauNa :Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2, no. 1 (2019). 72 

https://repositori.metrouniv.ac.id/id/eprint/3609/
https://doi.org/10.33752/bima.v3i2.230
http://repositori.stieykpn.ac.id/1128/
http://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/view/303
https://cakrawala.imwi.ac.id/index.php/cakrawala/issue/view/6
http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/4706


123 
 

 
 

DOI: https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.16351 

Suprapto, Suprapto. “Metode Research dan Teorinya Dalam Pasaran”. Jakarta: F. 

Ekonomi UI. 1978. 

Suryani, Tatik. Perilaku Konsumen Implikasi Pada Strategi Pemasaran, Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2008. 

Tariqa, Abdullah Abdul Husain at, Ekonomi Islam Prinsip,Dasar,Dan Tujuan. 

(Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004) 

Tarjo, Tarjo.Metode Penelitian Sistem 3x Baca. (Deefpublish, 2019). 38. 

Titin Agustin Nengsih, Pradita Sari Putri, " Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat 

Masyarakat Menabung di Bank Syariah Pada Masyarakat Kecamatan Jelutung 

Kota Jambi." 

Umar, Husein. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, edisi 11. Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada. 2013. 

    . Riset dan Perilaku Konsumen, PT. Gramedia Pustaka Umum, 2003.  

Wahyuni, Rika, Hadi Irfani. “Pengaruh Lifestyle, Percieved Ease Of Use dan 

Kepercayaan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Toko Pakaian Online” Jurnal 

PSYCHE 12, no. 2 (2019). 167. 

https://jpsy165.org/ojs/index.php/jpsy165/article/download/36/34 

Wibowo, Sukarno dan Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro islam. Bandung: PustakaSetia, 

2013. 

Wijaya, Darma, “Pengaruh Motivasi dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian,” 

Perspektif 15, no. 2 (2017): 82. 

DOI: https://doi.org/1031294/jp.v15i2.833 

Wijaya, D Nata, Sunarti, Edriana Pangestuti. “Pengaruh Gaya Hidup dan Motivasi 

Terhadap Keputusan Pembelian (Studi pada konsumen Starbuck, Kota Malang)” 

(JAB): Jurnal Administrasi Bisnis 55, no. 2 (2018). 76 

http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10623 

Wulandari, Sri. “Pengaruh Label Halal dan Religiusitas Terhadap Keputusan Pembelian 

(Studi Kasus Konsumen Indomie Di Sidorejo)” Jurnal Riset Manajemen & Bisnis 

Dewantara 4, no. 1 (2021). 22. 

DOI: https://doi.org/10.26533/jmd.v4i1.754 

Yamin, Sofyan, Heri Kurniawan, Structural Equation Modeling dengan Lisrel – PLS 

Jakarta: Penerbit Salemba, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.16351
https://jpsy165.org/ojs/index.php/jpsy165/article/download/36/34
https://doi.org/1031294/jp.v15i2.833
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10623
https://doi.org/10.26533/jmd.v4i1.754

