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Abstrak 

Banyaknya masyarakat yang berperilaku konsumtif dan 

tidak lagi memperhatikan kebutuhan yang seharusnya di 

dahulukan. Dan semakin tinggi pendapatan yang diterima 

seseorang maka semakin besar pengeluaran yang digunakan 

untuk konsumsi namun seseorang yang memiliki pendapatan 

rendah memiliki gaya hidup yang cenderung konsumtif dan pola 

konsumsi yang berubah dari pemenuhan kebutuhan sekunder ke 

primer. Banyak faktor yang mempengaruhi konsumsi 

masyarakat mendorong peneliti untuk mengetahui bagaimana 

faktor pola konsumsi dan gaya hidup, baik secara parsial 

maupun secara simultan terhadap gaya hidup masyarakat di desa 

pasar madang. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh pola konsumsi rumah tangga terhadap 

gaya hidup nelayan di desa pasar madang.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh pola 

konsumsi rumah tangga terhadap gaya hidup nelayan. Dengan 

menggunakan data kuantitatif dan metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner yang 

menggunakan skala likert. Teknik sampling yang digunakan 

yaitu Accidental sampling terhadap 50 responden yang 

didapatkan melalui rumus slovin. Uji analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji 

reliabilitas, uji hipotesis, uji R
2
 dan uji t. 

Dari hasil penelitian terdapat Pengaruh positif signifikan 

antara pola konsumsi rumah tangga dan gaya hidup nelayan, 

dimana nilai tstatistic > ttabel yaitu 7.881 > 1.96 yang berarti t 

hitung lebih besar dari t-tabel. begitu juga nilai P-value > P-tabel 

yaitu 0.000 > 0.05. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Hasnira) Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa gaya hidup berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

tingkat konsumsi masyarakat. Dengan demikian semakin tinggi 

tingkat gaya hidup seseorang maka tingkat konsumsi juga akan 

meningkat. Pola Konsumsi tidak berpengaruh terhadap gaya 

hidup nelayan karena sebagian besar masyarakat mementingkan 
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gaya hidup tanpa memikirkan pola konsumsi dalam rumah 

tangga. 

Kata kunci : Pola Konsumsi rumah tangga dan Gaya 

Hidup nelayan. 
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Abstract 

The number of people who behave consumptively and no 

longer pay attention to the needs that should come first. And the 

higher the income received by a person, the greater the 

expenditure used for consumption, but someone who has a low 

income has a lifestyle that tends to be consumptive and 

consumption patterns change from fulfilling secondary to 

primary needs. Many factors that influence people's 

consumption encourage researchers to find out how the factors 

of consumption patterns and lifestyles, either partially or 

simultaneously, affect the lifestyle of the people in Pasar 

Madang Village. Therefore, this study aims to determine the 

effect of household consumption patterns on the lifestyle of 

fishermen in Pasar Madang Village. 

This study aims to determine the effect of household 

consumption patterns on the lifestyle of fishermen. By using 

quantitative data and data analysis methods used in this study is 

a questionnaire that uses a Likert scale. The sampling technique 

used is accidental sampling of 50 respondents obtained through 

the slovin formula. The data analysis test used in this research is 

validity test, reliability test, hypothesis test, R2 test and t test. 

From the results of the study, there is a significant positive 

effect between household consumption patterns and fishermen's 

lifestyles, where the value of tstatistic > ttable is 7.881 > 1.96, 

which means t count is greater than t-table. Likewise, the P-

value > P-table is 0.000 > 0.05. This study is in accordance 

with research conducted by (Hasnira). From the results of the 

study it can be concluded that lifestyle has a significant and 

positive effect on people's consumption levels. Thus, the higher 

the level of a person's lifestyle, the level of consumption will also 

increase. Consumption patterns do not affect the lifestyle of 

fishermen because most people are concerned with lifestyle 

without thinking about consumption patterns in the household. 
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Keywords : Household consumption patters, Fishermen 

lifestyle. 
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MOTTO 

 

ُ َلُكْم َوََل َتْعَتُدْوا ِۗانَّ  ٰبِت َمآٰ اََحلَّ ّللّاٰ ُمْوا َطيِّ َها الَِّذْيَن ٰاَمُنْوا ََل ُتَحرِّ اَيُّ ٰيٰٓ

َ ََل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِدْين
 ّللّاٰ

 

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-

apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan 

janganlah kamu melampaui batas.” (QS. Al-Ma’idah) : 87
1
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan hal penting dalam menulis suatu karya 

ilmiah, karena judul merupakan suatu gambaran tentang 

kesuluruhan isi skripsi. Maka dari itu sebelum melanjutkan 

pembahasan skripsi lebih jauh penulis akan menjelaskan istilah 

dalam skripsi ini agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan 

makna bagi pembaca. Adapun judul dari skripsi ini Pengaruh 

Pola konsumsi rumah tangga Terhadap Gaya Hidup 

Nelayan Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Desa 

Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten 

Tanggamus). Adapun istilah-istilah tersebut sebagai berikut: 

1. Pengaruh 

Pengaruh dalam istilah penelitian disebut dengan akibat 

aosiatif yaitu suatu penelitian yang mencari keterkaitan 

nilain antara suatu variabel dengan variabel lain.
1
 Adapun 

Pengaruh disini adalah keterkaitan antara pendapatan 

nelayan dengan gaya hidup nelayan dalam persepektif 

ekonomi islam (studi di desa Pasar Madang Kecmatan Kota 

Agung Kabupaten Tanggamus). 

2. Pola Konsumsi Rumah Tangga 

Pola konsumsi rumah tangga merupakan gambaran 

kecenderungan mengkonsumsi masyarakat yang mengarah 

kepada unsur makanan atau non makanan. Pola konsumsi 

dapat dikenali berdasarkan alokasi penggunaanya. Secara 

garis besar alokasi pengeluaran masyarakat digolongkan ke 

dalam dua kelompok penggunaan yaitu, pengeluaran untuk 

makanan dan pengeluaran yang bukan makanan.
2
 

 

 

                                                             
1
 Sugiono, Penelitian Administratif . (Bandung: Alffa Beta,2001). 7. 

2
 Desi Atika Kurniasari.2016.Pengaruh pendapatan, dependency ratio 

dan tingkat pendidikan nelayan terhadap pola konsumsi rumah tangga nelayan di 

pesisir pantai depok Yogyakarta. 



2 

3. Gaya Hidup 

Gaya hidup adalah pola hidup seseorang sehari-hari yang 

diekspresikan dalam kegiatan, minat, dan pendapat (opini).
3
 

4. Nelayan  

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang 

kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik 

dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya.
4
 

5. Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang 

berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi 

dengan cara islami, yaitu cara yang berlandaskan ajaran 

agama islam yang bersumber dari Al-Qur‟an dan sunnah 

Nabi.
5
 

 Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa maksud judul ini adalah akan menelaah secara 

mendalam mengenai pengaruh pedapatan terhadap gaya 

hidup nelayan dalam persepektif ekonomi islam. Sehingga 

skripsi ini berjudul “Pengaruh Pola Konsumsi Rumah 

Tangga Terhadap Gaya Hidup Nelayan Dalam Persepektif 

Ekonomi Islam (Studi Desa Pasar Madang Kecamatan Kota 

Agung Kabupaten Tanggamus). 

 

B. Latar Belakang 

Nelayan adalah sekelompok orang yang hidupnya bergantung 

langsung pada penangkapan ikan atau penangkaran dengan 

mengandalkan hasil laut. Mereka biasanya tinggal di tepi pantai yang 

merupakan kawasan pemukiman yang dekat dengan aktivitas mereka. 

Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, 

tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan 

transisi antara wilayah darat dan laut. 

                                                             
3Kotler, Philip dan Keller, Kevin Lane. Marketing Management, Edisi 

13. (Jakarta: Erlangga, 2009). 175 
4 Mulyadi, Polemik Kemiskinan Nelayan (Jogjakarta: Pustaka Jogja 

Mandiri, 2007),hal.7. 
5 P3EI, Ekonomi Islam, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2015).hal.17. 
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Sumber daya perikanan dan kelautan Indonesia mempunyai 

peranan yang sangat penting dan strategis bagi pembangunan nasional 

bangsa indonesia baik dari aspek ekonomi, sosial, keamanan dan 

ekologi. Luas wilayah perairan indonesia hingga 2009 tercatat 

2.752.490 orang dengan total armada 596.230 unit, dan dari jumlah 

nelayan tersebut 90%-nya merupakan nelayan kecil dengan bobot 

mati kapal dibawah 30 Gross Tonnag (GT).
6
 Dengan 90% nelayan 

kecil yang ada diindonesia membuat pendapatan nelayan juga kecil. 

Sebagai bangsa yang memiliki wilayah laut yang luas dan daratan 

yang subuh, seharusnya indonesia menjadi bangsa yang makmur. 

Menjadi tidak wajar manakala kekayaan yang demikian besar 

ternyata tidak dapat menyejahterakan rakyat. 

Melalui teknologi alat tangkap yang digunakan, nelayan 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu nelayan modern dan nelayan 

tradisional. Teknik penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan 

modern lebih maju dari pada nelayan tradisional. Besar kecilnya 

modernitas tidak hanya disebabkan oleh penggunaan motor listrik 

untuk menggerakkan perahu, tetapi juga ukuran motor yang 

digunakan dan tingkat penggunaan alat tangkap yang digunakan. 

Modernitas teknologi alat tangkap juga akan mempengaruhi 

kemampuan ruang lingkup operasinya. Seperti komunitas lainnya, 

komunitas nelayan juga menghadapi banyak masalah politik, sosial 

dan ekonomi yang kompleks. Permasalahan tersebut antara lain: 

kemiskinan, kesenjangan sosial dan tekanan ekonomi yang muncul 

sewaktu-waktu, permodalan yang mempengaruhi dinamika usaha, 

terbatasnya akses teknologi dan pasar, lemahnya fungsi sistem sosial 

ekonomi yang ada, akses yang terbatas pada sumber daya manusia, 

pendidikan, dan kesehatan. Dan layanan publik, wilayah pesisir, 

lautan, dan pulau-pulau kecil terdegradasi dalam sumber daya 

lingkungan. Kenaikan biaya operasi penangkapan akibat kenaikan 

                                                             
6 Desi Atika Kurniasari.2016.Pengaruh Pendapatan, Dependency Ratio dan 

Tingkat Pendidikan Nelayan Terhadap Pola Konsumsi Rumah Tangga Nelayan di 

Pesisir Pantai Depok Yogyakarta.Hal.1 
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harga bahan bakar minyak (bensin dan solar) menyebabkan nelayan 

mengurangi kegiatan penangkapannya.
7
 

Tingkat Pendapatan lebih kecil dari pengeluaran nelayan, 

yang menyebabkan perbedaan yang sangat jelas. Pendapatan nelayan 

sangat bergantung pada musim barat dan timur, dan pengeluaran 

mereka adalah kebutuhan hidup sehari-hari keluarga. Melihat kondisi 

dan kondisi nelayan yang terus bekerja untuk menghidupi 

keluarganya, mereka harus melaut. Hambatan yang harus dihadapi 

nelayan sangat besar. Dalam cuaca buruk, hal-hal tersebut menjadi 

kendala bagi mereka. Jika ombak terlalu besar, ada badai, hujan lebat 

dan angin kencang, mereka tidak bisa melaut. Jika cuaca terus 

memburuk, akan sulit bagi nelayan untuk mendapatkan hasil 

tangkapannya. Karena sulitnya menangkap, hasil tangkapan nelayan 

harusnya dibayar mahal berdasarkan sulitnya mendapatkan hasil 

tangkapan. Akan tetapi hasil tangkapan tersebut tetap dihargai dengan 

harga yang sama. 

Tingkat Pendapatan nelayan secara langsung maupun tidak 

langsung akan sangat mempengaruhi pola konsumsi serta 

kesejahteraan hidup mereka. Pendapatan yang diperoleh akan 

dialokasikan untukmencukupi segala kebutuhan primer maupun 

skundernya baik konsumsi pangan maupun non pangan.
8
 Sedangkan 

pendapatan nelayan di desa Pasar Madang rendah sehingga sulit 

untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. 

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator 

kesejahteraan rumah tangga/ keluarga. Selama ini berkembang  

pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk 

konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat 

memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah 

tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk 

konsumsi makanan. mengindikasikan rumah tangga yang 

berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah 

                                                             
7 Fanesa Fargomeli, “Interaksi Kelompok Nelayan Dalam Meningkatkan 

Taraf Hidup Di Desa Tewil Kecamatan Sangai Kebupaten Maba Halmahera 

Timur.Jurnal “acta Diurna” volume III.NO. 3.2014 
8 Desi Atika Kurniasari.2016.Pengaruh Pendapatan, Dependency Ratio dan 

Tingkat Pendidikan Nelayan Terhadap Pola Konsumsi Rumah Tangga Nelayan di 

Pesisir Pantai Depok Yogyakarta.Hal.5 
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tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap 

seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan 

bahwa rumah tangga akan semakin sejahtera bila persentase 

pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase 

pengeluaran untuk non makanan.
9
 

Pengaruh  endapatan terhadap pola konsumsi mempunyai 

hubungan yang erat, penghasilan seseorang merupakan faktor utama 

yang menentukan pola konsumsi. Dalam menyusun pola konsumi, 

pada umumnya sesorang akan mendahului kebutuhan pokok, 

sedangkan kebutuhan primer dipenuhi pada saat tingkat penerimaan 

pendapatan meningkat. Pendapatan adalah jumlah seluruh uang yang 

diterima oleh sesorang atau rumah tangga selam jangka waktu 

tertentu. 

Pola konsumsi adalah susunan tingkat kebutuhan seseorang atau 

rumah tangga untuk jangka waktu tertentu yang akan dipenuhi dari 

penghasilannya. Dalam menyusun pola konsumsi pada umumnya 

orang akan mendahulukan kebutuhan pokok. Misalnya untuk makan, 

pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Adapun kebutuhan 

lain yang kurang pokok baru akan dipenuhi jika penghasilannya 

mencukupi. Dengan kata lain, jika penghasilan seorang berkurang, 

kebutuhan kebutuhan yang kurang penting akan ditunda 

pemenuhannya. Pola konsumsi setiap orang atau rumah tangga 

berbeda orang yang berpenghasilan rendah, pola konsumsinya 

berbeda dengan orang yang berpenghasilan tinggi.  

Konsumsi sangat berpengaruh terhadap stabilitas 

perekonomian. Semakin tinggi tingkat konsumsi, semakin tinggi pula 

perubahan kegiatan ekonomi. Kebutuhan hidup manusia selalu 

berkembang sejalan dengan tuntutan zaman, tidak sekedar untuk 

memenuhi kebutuhan hidup saja, akan tetapi juga menyangkut 

kebutuhan lainnya seperti kebutuhan pakaian, rumah, pendidikan, 

kesehatan dan lain-lainnya. Konsumsi merupakan salah satu kegiatan 

ekonomi untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang sangat penting 

guna kelangsungan hidup manusia, baik yang terdiri dari kebutuhan 

                                                             
9 Haroni Doli H.Ritongga.Pola Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam, (Jurnal Ekonomi, Vol.13, No.3, 2010), Hal.89. 
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atau konsumsi suatu individu maupun keperluan pelayanan sosial 

tertentu.
10

 

Gaya hidup secara kasar mengacu pada bagaimana orang 

menghabiskan waktunya (beraktivitas), hal-hal yang menurutnya 

penting bagi lingkungan (minat), dan persepsi mereka terhadap diri 

sendiri dan dunia sekitar (pendapatan).
11

 Secara luas diyakini bahwa 

gaya hidup adalah cara hidup, yang dapat ditentukan oleh bagaimana 

orang menghabiskan waktu (aktivitas) mereka untuk menentukan 

kepentingan (minat) mereka sendiri di lingkungan, serta persepsi 

mereka tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Gaya 

hidup konsumen dipengaruhi oleh pendidikan, pendapatan rumah 

tangga, pekerjaan, dan jenis produk dan layanan yang dibeli agar 

berfungsi. Tingkat pendidikan seringkali mempengaruhi aktivitas, 

minat, pendapat, nilai, dan kepercayaan seseorang.
12

 

Islam sendiri diperintahkan mencari kebutuhan hidup segala 

sesuatu yang ada di bumi untuk memenuhi kebutuhan nya seperti 

halnya pekerjaan sebagai nelayan bukan merupakan pekerjaan yang 

dilarang oleh Allah sebab merupakan usaha atau mencari kasab djalan 

Allah. Allah telah mendorong manusia agar mencari karunia tuhan 

(bekerja) dimuka bumi, sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-

Qashash ayat 77 yaitu : 

                 

                   

                 

 

                                                             
10

 Hasnira.2017.Pengaruh Pendapatan dan Gaya Hidup Terhadap Pola 

Konsumsi Masyarakat Wahdah Islamiyah Makassar.Hal.1-2 
11 Setiadi dan Nugroho J, Prilaku Konsumen, (Jakarta: Kencana, 2003), 148. 

12  Nurul Rizka Arumsari dan Mia Ajeng Alifiana,”Pengaruh Gaya Hidup 

DanPersepsi Kualitas Dalam Keputusan Pembelian Produk Mie Instan 
(Indomie)”Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi,Universitas Muria Kudus 

Gondangmanis. ISBN 978-602-1180-50-1. Tahun 2017. 
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 “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 

melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat 

baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, 

kepadaMu, dan jangnlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 

keruskan” (Q.S Al-Qashash : 77). 

Masyarakat nelayan benar-benar ketinggalan jika 

dibandingkan dengan masyarakat luar yang bergerak dibidang lain. 

Upaya untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan 

sangatlah penting mengingat kondisi sosial ekonominya yang 

memprihatinkan. Masyarakat pesisir (nelayan) Desa Pasar Madang, 

Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus merupakan 

masyarakat yang tidak pasti dalam kehidupan ekonominya. Selain 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terkadang juga tidak 

dapat mencukupi karena penghasilan yang diperoleh. diimbangi 

dengan kebutuhan sehari-hari, karena pendapatan nelayan sangat 

bergantung pada situasi dan kondisi alam. Kondisi alam yang tidak 

menentu, ikan yang mengendap karena selalu berpindah dari satu 

tempat ke tempat lain, arus laut tidak stabil, adanya angin (angin 

timur, barat, barat laut dan barat daya) yang dapat menimbulkan 

gelombang besar, bahan bakar yang tidak mencukupi untuk alat 

tangkap dan fasilitasnya Harga tinggi dan Harga komoditas serta 

kerusakan mesin dan kapal bocor telah menyebabkan penurunan 

pendapatan nelayan. Akibatnya pendapatan masyarakat minim dan 

mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik, tidak 

dapat membayar pajak penghasilan, keinginan mereka untuk 

memperoleh sesuatu tidak tercapai, dan bahkan pembayaran iuran 

pendidikan anak mereka sering tidak tepat waktu. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik 

untuk mengambil sebuah judul penelitian Pengaruh Pola Konsumsi 

Rumah Tangga Terhadap Gaya Hidup Nelayan Dalam 

Persepektif Ekonomi Islam (Studi Desa Pasar Madang 

Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus). 
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C. Identifikasi Masalah 

 

1. Identifikasi Masalah 

Masyarakat pesisir (nelayan) Desa Pasar Madang, Kecamatan 

Kota Agung, Kabupaten Tanggamus merupakan masyarakat 

yang tidak pasti dalam kehidupan ekonominya. Selain untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terkadang juga tidak 

dapat mencukupi karena penghasilan yang diperoleh. diimbangi 

dengan kebutuhan sehari-hari, karena pendapatan nelayan sangat 

bergantung pada situasi dan kondisi alam. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka identifikasi 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Sebagian besar nelayan di indonesia merupakan nelayan 

kecil 

b. Rendahnya tingkat kemampuan pendapatan nelayan 

c. Gaya hidup yang dimiliki oleh masyarakat cenderung 

konsumtif 

d. Rendahnya kemampuan pemenuhan kebutuhan hidup 

nelayan 

e. Pendapatan nelayan sebagian besar digunakan untuk 

kebutuhan dasar (konsumsi pangan). 

f. Besar kecilnya jumlah keluarga akan mempengaruhi pola 

konsumsinya. 

 

2. Batasan Masalah 

Agar pembahasan penelitian dapat berfokus pada 

permasalahan, maka disajikan batasan penelitian sebagai berikut 

:  

a. Objek yang dijadikan penelitian adalah nelayan di desa 

Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten 

Tanggamus. 

b. Penelitian berfokus pada pengaruh pola konsumsi rumah 

tangga terhadap gaya hidup nelayan di Desa Pasar Madang 

Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus. 

c. Responden dalam penelitian ini adalah nelayan dan 

masyarakat di Desa Pasar Madang Kecamatan Kota Agung 

Kabupaten Tanggamus. 
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d. Pembahasan dan hasil penelitian ini berlaku untuk nelayan 

dan masyarakat di Desa Pasar Madang Kecamatan Kota 

Agung Kabupaten Tanggamus. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pola konsumsi rumah tangga berpengaruh positif 

signifikan terhadap gaya hidup nelayan di desa Pasar Madang 

Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus? 

2. Bagaimana pandangan ekonomi bisnis islam terhadap nelayan 

di desa Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten 

Tanggamus? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pola konsumsi rumah tangga 

terhadap gaya hidup nelayan di desa Pasar Madang 

Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus. 

2. Untuk mengetahui pandangan ekonomi islam terhadap 

nelayan di desa Pasar Madang Kecamatan Kota Agung 

Kabupten Tanggamus.  

 

F. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

penulis terutama dalam mengaplikasikan ilmu dari bangku 

kuliah kemasyarkat atau lapangan. 

2. Bagi nelayan, menjadi sumber informasi bagi nelayan untuk 

mengetahui apakah pola konsumsi rumah tangga 

mempengaruhi gaya hidup nelayan atau tidak. 

3. Bagi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, sebagai 

tambahan literature perpustakaan UIN RIL dibidang 

penelitian, khusunya faktor-faktor yang mempengaruhi 

pendapatam nelayan. 
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4. Bagi peneliti lain, sebagai bahan masukan dan informasi bagi 

pihak lain yang berguna serta dapat memberikan gambaran 

bagi selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis. 

  

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Tinjauan  pustaka ini bermaksud untuk mengetahui 

apakah ada penelitian atau kajian terdahulu yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang 

berkaitan dengan penelitian ini:  

1. Penelitian Grelin Riedel Dady dengan judul Analisis Tingkat 

Pendapatan Nelayan Pancing dasar di Kecamatan Kema 

Kabupaten Minahasa Utara  . Hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa factor modal kerja, jarak tempuh melaut 

dan lamanya bekerja sebagai nelayan berpengaruh terhadap 

tingkat upah/pendapatan nelayan pancing dasar di Kecamatan 

Kema Kabupaten Minahasa Utara. Dari hasil tersebut 

menunjukkan bahwa jika modal ditingkatkan maka pendapatan 

nelayan juga meningkat. Jika jarak tempuh melaut semakin 

jauh maka hasil tangkapan ikan akan meningkat diartikan 

bahwa dengan meningkatnya hasil tangkapan maka pendapatan 

njuga meningkat. Dan jika semakin lama seorang bekerja 

sebagai nelayan maka pengalaman dalam menangkap ikan 

semakin baik maka pendapatan meningkat. Hasil tersebut dapat 

dilihat dari besarnya kontribusi yang diberikan modal kerja, 

jarak tempuh melaut dan lama bekerja nelayan terhadap tingkat 

pendapatan sebesar 71,1%. Dapat dilihat dari besaran 

kontribusi yang diberikan menunjukan hubungan atau keeratan 

adalah sangat erat dan bersifat positif.
13

 

2. Penelitian oleh Jacline I. Sumual dengan judul Analisis 

Pendapatan Dan Pola Konsumsi Masyarakat Nelayan Desa 

Arakan Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa Pendapatan Nelayan di Desa Arakan dari 

hasil melaut bervariasi sesuai banyaknya tangkapan ikan dari 

hasil melaut. Sebahagian besar nelayan menggantungkan hidup 

                                                             
13 Grelin Riedel Dady. Analisis Tingkat Pendapatan Nelayan Pancing 

Dasar Di Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Berkala Ilmiah 

Efisiensi. Volume 16 No. 01 Tahun 2016 
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dari hasil melaut, karena tidak memiliki pekerjaan sampingan. 

Perahu dan Alat tangkap yang digunakan rata-rata 

menggunakan perahu kecil dengan kapasitas muatan sedikit, 

sehingga mempengaruhi jumlah tangkapan ikan. Pola 

Konsumsi masyarakat Nelayan Desa Arakan bervariasi sesuai 

pendapatan Pola konsumsi Masyarakat nelayan Desa Arakan 

paling besar dialokasikan untuk pengeluaran pangan sesudah 

itu untuk pengeluaran non Pangan.
14

 

3. Penelitian oleh Abdul Rahim dengan judul Analisis Pendapatan 

Usaha Tangkap Nelayan Dan Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhinya Di Wilayah Pesisir Pantai Sulawesi Selatan. 

Hasil penelitian menemukan bahwa pendapatan usaha tangkap 

nelayan perahu motor dan perahu tanpa motor di Kabupaten 

Jeneponto lebih besar dari nelayan Kabupaten Baru dan Sinjai. 

Besar-kecilnya pendapatan usaha tangkap nelayan perahu 

motor per trip di wilayah pesisir pantai Sulawesi Selatan 

dipengaruhi secara positif oleh harga minyak tanah, 

produktivitas, umur, dan alat tangkap rawai tetap. sedangkan 

secara negative dipengaruhi oleh harga bensin, lama melaut, 

dan perbedaan wilayah penangkapan. Pendapatan nelayan 

perahu tanpa motor per trip di Sulawesi Selatan dipengaruhi 

secara positif oleh produktifitas jaring insang tetap dan 

perbedaan wilayah. Selama setahun, pendapatan nelayan 

perahu motor dipengaruhi secara positif oleh harga minyak 

tanah, dan produktivitas secara nyata positif; sedangkan secara 

negatif dipengaruhi oleh harga bensin, lama melaut, trip, dan 

perbedaan wilayah.
15

 

4. Penelitian Hasnira dengan judul Pengaruh Pendapatan dan 

Gaya Hidup Terhadap Pola Konsumsi Masyarakat Wahdan 

Islamiyah Makassar. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa 

dari kedua variabel yang signifikan tersebut, ternyata variabel 

pendapatan mempunyai pengaruh paling dominan terhadap 

                                                             
14 Jacline I. Sumual. Analisis Pendapatan Dan Pola Konsumsi Masyarakat 

Nelayan Desa Arakan Kabupaten Minahasa Selatan. Ekonomi Pembangunan-

Fakultas Ekonomi dan Bisnis : Universitas Sam Ratulangi. 2016 
15 Abdul Rahim. Analisis Pendapatan Usaha Tangkap Nelayan Dan 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. J. Sosek KP Vol. 6 No. 2 Tahun 2011 
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konsumsi masyarakat Wahdah Islamiyah Makassar. Hal ini 

terbukti dari angka koefisien pendapatan yang paling besar 

yakni 0,709, angka t-hitung yang paling besar yakni 8,666 dan 

angka probabilitas terkecil yakni 0,000. Hal ini sejalan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Lia Indriani bahwa 

variabel bebas yang memiliki korelasi tertinggi dan signifikan 

terhadap variabel terikat adalah pendapatan. Variabel 

pendapatan merupakan faktor penting yang menentukan tingkat 

konsumsi dan tabungan.
16

 

5. Penelitian oleh Abdul Manap dengan judul Pengaruh 

Pendapatan Nelayan Terhadap Gaya Hidup Masyarakat di Desa 

Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara. 

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh pendapatan nelayan terhadap gaya hidup masyarakat 

Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Kabupaten 

Batubara. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa 

pendapatan nelayan termasuk tinggi yang ditunjukkan dari 

minat, sikap positif yang tinggi. Dari nilai koefisien 

determinasi yang menunjukkan bahwa variabel bebas berupa 

pendapatan nelayan mampu menjelaskan variabel terikat 

berupa gaya hidup sebesar . Bahwasanya pengaruh pendapatan 

nelayan berpengaruh secara signifikan terhadap gaya hidup 

masyarakat Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh 

Kabupaten Batubara.
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16

 Hasnira, Pengaruh Pendapatan dan Gaya Hidup Terhadap Pola 

Konsumsi Masyarakat Wahdah Islamiyah Makassar.Skripsi.Hal.74 
17 Abdul Manap,2018.Pengaruh Pendapatan Nelayan Terhadap Gaya 

Hidup Masyarakat di Desa gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Kabupaten 

Batubara.Skripsi.Hal.75 
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Tabel 1.1 

Tinjauan Pustaka 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Variabel Penelitian Perbedaan & 

Persamaan 

Hasil 

1 Grelin Riedel 

Dady 

Analisis Tingkat 

Pendapatan 

Nelayan 

Tingkat Pendapatan 

(X1) 

- Perbedaan : 

Tidak adanya 

variabel Pola 

Konsumsi 

Rumah Tangga 

& Gaya Hidup 

- Persamaan : 

sama sama 

memiliki 

variabel Tingkat 

Pendapatan. 

hasil tersebut 

menunjukkan bahwa 

jika modal 

ditingkatkan maka 

pendapatan nelayan 

juga meningkat. Jika 

jarak tempuh melaut 

semakin jauh maka 

hasil tangkapan ikan 

akan meningkat 

diartikan bahwa 

dengan 

meningkatnya hasil 

tangkapan maka 

pendapatan njuga 

meningkat. Dan jika 

semakin lama 
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seorang bekerja 

sebagai nelayan 

maka pengalaman 

dalam menangkap 

ikan semakin baik 

maka pendapatan 

meningkat. 

2 Jacline I. 

Sumual 

Analisis 

Pendapatan Dan 

Pola Konsumsi 

Masyarakat 

Nelayan Desa 

Arakan Kabupaten 

Minahasa Selatan 

Pendapatan (X1), 

Pola Konsumsi (X2) 

dan Masyarakat 

Nelayan (Y) 

- Perbedaan : 

perbedaan 

variabel Y 

- Persamaan : 

memiliki 2 

variabel yang 

sama yaitu 

pendapatan & 

Pola Konsumsi 

Hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan 

bahwa Pendapatan 

Nelayan di Desa 

Arakan dari hasil 

melaut bervariasi 

sesuai banyaknya 

tangkapan ikan dari 

hasil melaut. 

Sebahagian besar 

nelayan 

menggantungkan 

hidup dari hasil 

melaut, karena tidak 
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memiliki pekerjaan 

sampingan. 

3 Abdul Rahim Analisis 

Pendapatan Usaha 

Tangkap Nelayan 

Dan Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhinya 

Di Wilayah Pesisir 

Pantai Sulawesi 

Selatan. 

Pendapatan Usaha 

(X1), Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhinya 

(X2) 

- Perbedaan : tidak 

adanya variabel 

Pola Konsumsi 

Rumah Tangga & 

Gaya Hidup 

- Persamaan : 

memiliki variabel 

[pendapatan 

sebagai X1 

Hasil penelitian 

menemukan bahwa 

pendapatan usaha 

tangkap nelayan 

perahu motor dan 

perahu tanpa motor 

di Kabupaten 

Jeneponto lebih 

besar dari nelayan 

Kabupaten Baru dan 

Sinjai. Besar-

kecilnya pendapatan 

usaha tangkap 

nelayan perahu 

motor per trip di 

wilayah pesisir 

pantai Sulawesi 

Selatan dipengaruhi 

secara positif oleh 
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harga minyak tanah, 

produktivitas, umur, 

dan alat tangkap 

rawai tetap. 

sedangkan secara 

negative dipengaruhi 

oleh harga bensin, 

lama melaut, dan 

perbedaan wilayah 

penangkapan. 

Pendapatan nelayan 

perahu tanpa motor 

per trip di Sulawesi 

Selatan dipengaruhi 

secara positif oleh 

produktifitas 

4 Hasnira Pengaruh 

Pendapatan dan 

Gaya Hidup 

Terhadap Pola 

Konsumsi 

Pendapatan (X1), 

Gaya Hidup (X2) dan 

Pola Konsumsi (Y) 

- Perbedaan : 

tertukarnya 

variabel X2 dan 

Y 

- Persamaan : 

Hasil penelitian ini 

dapat diketahui 

bahwa dari kedua 

variabel yang 

signifikan tersebut, 
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Masyarakat 

Wahdan Islamiyah 

Makassar 

Sama” memiliki 3 

variabel 

Pendapatan, Gaya 

Hidup dan Pola 

Konsumsi 

ternyata variabel 

pendapatan 

mempunyai 

pengaruh paling 

dominan terhadap 

konsumsi 

masyarakat Wahdah 

Islamiyah Makassar. 

Hal ini terbukti dari 

angka koefisien 

pendapatan yang 

paling besar yakni 

0,709, angka t-hitung 

yang paling besar 

yakni 8,666 dan 

angka probabilitas 

terkecil yakni 0,000. 

5 Abdul Manap Pengaruh 

Pendapatan 

Nelayan Terhadap 

Gaya Hidup 

Pendapatan Nelayan 

(X1) Gaya Hidup (Y) 

- Perbedaan : Tidak 

adanya variabel 

Pola Konsumsi 

Rumah Tangga 

Hasil penelitian dan 

pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa 

ada pengaruh 
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Masyarakat di 

Desa Gambus 

Laut Kecamatan 

Lima Puluh 

Kabupaten 

Batubara. 

sebagai X2 

- Persamaan : 

memiliki variabel 

pendapatan 

sebagai X1 dan 

Gaya Hidup (Y) 

 

pendapatan nelayan 

terhadap gaya hidup 

masyarakat Desa 

Gambus Laut 

Kecamatan Lima 

Puluh Kabupaten 

Batubara. Hasil 

analisis deskriptif 

menunjukkan bahwa 

pendapatan nelayan 

termasuk tinggi yang 

ditunjukkan dari 

minat, sikap positif 

yang tinggi. 

Sumber : Data diolah tahun 2022 
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H. Sistematika Penulisan 

Penyusunan skripsi ini akan disajikan dalam sistematika 

penulisan yang dibagi dalam lima bab yang terdiri dari: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan menguraikan tentang penegasan judul, latar 

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGUJIAN 

HIPOTESIS 

Bab landasan teori dan pengujian hipotesis menguraikan tentang 

tinjauan pustaka yang berisi landasan teori yang menjelaskan 

tentang teori sinyal, investasi, pasar modal syariah, Jakarta 

Islamic Index (JII) serta variabel-variabel yang diteliti meliputi 

holding period, bid-ask spread, market value dan dividend 

payout ratio. Selain itu juga membahas hipotesa yang 

menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan pokok 

pembahasan dan penelitian terdahulu yang menjadi dasar acuan 

teori yang digunakan dalam analisa penelitian ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab metode penelitian menguraikan tentang metode penelitian 

yang akan digunakan dalam penelitian meliputi waktu dan 

tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, 

sampel dan teknik pengumpulan data, definisi operasional 

variabel, instrumen penelitian, uji validitas dan reliabilitas data, 

uji prasarat analisis serta uji hipotesis. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab hasil penelitian dan pembahasan menguraikan tentang 

deskripsi data serta pembahasan hasil penelitian dan analisis. 

BAB V : PENUTUP 

Bab penutup memaparkan tentang simpulan atas hasil 

pembahasan analisa data penelitian serta rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASARAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Teori Consumer Behavior 

a. Pengertian Perilaku Konsumen 

 Sukses atau tidaknya suatu produk dipasaran, sangat 

dipengaruhi oleh bagaimana produk tersebut dapat diterima 

oleh konsumen. Tentu produk yang sesuai dengan kebutuhan 

serta tujuan konsumen yang akan dibeli dan dikonsumsi oleh 

seorang konsumen. Menurut Normawati, pengertian perilaku 

konsumen adalah suatu proses atau aktivitas ketika seseorang 

berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, 

penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi 

memenuhi kebutuhan dan keinginan.
18

 

 Mowen dan Minor dalam Bulan, mendefinisikan perilaku 

konsumen sebagai studi tentang unit pembelian (buying units) 

dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, 

dan pembuangan barang, jasa, pengalaman, serta ide-ide. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah 

suatu proses individu dalam melakukan pemilihan, pembelian, 

penggunaaan, dan penghentian konsumsi barang maupun jasa, 

ide atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan 

keinginan mereka. 

 Perilaku konsumen terhadap barang maupun jasa akan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pendapatan, selera 

konsumen, dan harga barang disaat kondisi yang lain tidak 

berubah (Normawati). Perilaku konsumen ini didasarkan pada 

teori yang menjelaskan bahwa seseorang yang mempunyai 

pendapatan, maka dapat membeli suatu barang maupun jasa 

yang dikehendakinya demi mencapai kepuasan sesuai dengan 

apa yang diharapkannya. 

 Berdasarkan definisi di atas maka kebutuhan konsumen, 

                                                             
18 J.Setiadi,Nugroho.2015.Edisi Revisi Perilaku Konsumen. Jakarta:Prenamedia 

Group.hal.57 
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lokasi mereka membeli, cara membeli, kapan mereka membeli, 

jumlah mereka membeli serta mengapa melakukan pembelian, 

sebaiknya lebih di perhatikan oleh perusahaan. Dan dalam 

Islam juga diwajibkan memakai produk yang halal sesesuai 

dengan firma Allah SWT : 

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 (Al- Baqarah : 168). 

Sehingga dapat menambah pertimbangan perusahaan dalam 

produknya agar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 

masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. 

 

b. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perilaku Konsumen 

 Menurut Kotler dan Keller dalam Bulan, faktor-faktor yang 

memengaruhi perilaku konsumen adalah faktor budaya, sosial, 

pribadi, dan psikologis. Faktor-faktor tersebut harus 

diperhitungkan untuk mengetahui seberapa jauh dapat 

memengaruhi pembelian konsumen. Penjelasan dari faktor-

faktor yang memengaruhi perilaku konsumen adalah sebagai 

berikut: 

1) Faktor Budaya 

a) Budaya 

Budaya merupakan factor penentu perilaku dan keinginan yang 

paling dasar. Anak-anak akan mendapatkan nilai, persepsi, 

preferensi, serta perilaku dari keluarga, dan lembaga-lembaga 

penting yang lain ketika sedang bertumbuh. 

b) Sub Budaya 

Sub budaya merupakan sekelompok orang yang memiliki 

sistem pandangan nilai yang sama berdasarkan pengalaman 

hidup dan situasi yang membentuk nilai penting segmen pasar, 

dan sering kali pemasar merancang produk serta program 

pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebangsaan, 

agama, kelompok ras, dan wilayah geografis merupakan 

cakupan sub budaya. 
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c) Kelas Sosial 

Semua masyarakat mempunyai stratifikasi social. Stratifikasi 

ini lebih sering ditemukan dalam bentuk kelas atau tingkatan 

social. Seperti pembagian masyarakat yang cenderung 

homogeny dan permanen, yang mana tersusun hirarkis dan 

anggotanya menganut nilai, minat dan perilaku yang serupa. 

2) Faktor Sosial
19

 

a) Kelompok Acuan 

Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok 

yang memiliki pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak 

langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. 

b) Keluarga 

Keluarga merupakan kelompok pembelian konsumen yang 

paling utama di dalam masyarakat yang mana para 

anggota keluarga menjadi kelompok acuan primer yang 

paling berpengaruh. 

c) Peran dan Status 

Peran mencakup kegiatan yang diharapkan dilakukan oleh 

seseorang sesuai dengan perannya. Masing- masing peran 

akan menghasilkan status. 

3) Faktor Pribadi 

a) Usia dan Tahap Siklus Hidup 

Seseoran sepanjang hidupnya akan membeli barang 

ataupun jasa yang berbeda-beda. Sama dengan selera 

seseorang yang berubah-ubah sesuai dengan usianya. 

b) Pekerjaan dan Lingkungan Ekonomi 

Pekerjaan mempengaruhi pola konsumsi seseorang. Para 

pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok pekerjaan 

yang memiliki minat di atas rata-rata terhadap produk dan 

jasa mereka. Pilihan produk seseorang dipengaruhi oleh 

keadaan ekonomi orang tersebut. 

c) Kepribadian dan Konsep Diri 

Setiap individu memiliki karakteristik kepribadian berbeda 

                                                             
19 J.Setiadi,Nugroho.2015.Edisi Revisi Perilaku Konsumen. Jakarta:Prenamedia 

Group.Hal.65-66 
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yang berpengaruh terhadap perilaku pembeliannya. 

Kepribadian adalah ciri bawaan psikologis manusia 

(human psychological traits) yang khas dan menghasilkan 

tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama 

terhadap berbagai rangsangan lingkungannya. 

d) Gaya Hidup dan Nilai 

Gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang terlihat pada 

aktivitas, minat, dan pendapatnya. Gaya hidup 

menunjukkan “keseluruhan diri seseorang” yang 

melakukan interaksi dengan linkungannya. 

4) Faktor Psikologi 

a) Motivasi 

Seseorang mempunyai banyak kebutuhan pada waktu 

tertentu. Beberapa kebutuhan bersifat biogenis, kebutuhan 

ini muncul dari tekanan biologis seperti haus, lapar, tidak 

nyaman. Kebutuhan lainnya bersifat psikogenis, kebutuhan 

ini muncul akibat tekana dari psikologis seperti kebutuhan 

akan pengakuan, rasa keanggotan kelompok atau 

penghargaan. Kebutuhan akan menjadi alasan apabila 

didorong hingga mencapai tingkatan level intensitas yang 

memadai. Motif merupakan keubuhan cukup yang 

mendorong seseorang untuk bertindak. 

b) Persepsi 

Persepsi merupakan proses yang digunakan oleh seseorang 

untuk memilih, menginterpretasi, dan mengorganisasi 

masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang 

memiliki arti. Dalam pemasaran, persepsi lebih penting 

dibandingkan dengan realitas, karena persepsi itulah yang 

akan mempengaruhi perilaku actual konsumen. 

c) Pembelajaran 

Pembelajaran mencakup perubahan perilaku seseorang 

yang timbul dari pengalaman. Sebagian besar perilaku 

manusia merupakan hasil belajar. Ahli teori pembelajaran 

meyakini bahwa pembelajaran merupakan hasil dari 

perpaduan kerja antara pendorong, rangsangan, tanggapan, 

isyarat bertindak dan penguatan. 
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d) Memori 

Semua informasi dan pengalaman yang dihadapi orang 

ketika mereka menjalani kehidupan dapat menjadi memori 

jangka panjang. Para psikolog kognitif membedakan 

memori jangka pende adalah satu gudang informasi 

sementara sedangkan memori jangka panjang merupakan 

gudang informasi yang lebih permanen. 

 

2. Pola Konsumsi Rumah Tangga 

a. Definisi Konsumsi 

konsumsi merupakan pembelanjaan barang dan jasa oleh 

rumah tangga. Barang mencakup pembelanjaan rumah tangga 

pada barang yang tahan lama, kendaraan dan perlengkapan dan 

barang tidak tahan lama seperti makanan dan pakaian. Jasa 

mencakup barang yang tidak berwujud konkrit, termasuk 

pendidikan. Sedangkan menurut T. Gilarso dalam bukunya 

pengantar ilmu ekonomi, konsumsi adalah titik pangkal dan 

tujuan akhir seluruh kegiatan ekonomi masyarakat. Kalau 

produksi diartikan “menciptakan utility‟‟dalam bentuk barang 

dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, maka 

konsumsi berarti memakai/ menggunakan utility itu untuk 

memenuhi kebutuhan. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa 

konsumsi adalah sebagai suatu kegiatan untuk memanfaatkan, 

mengurangi, dan menghabiskan nilai guna dari suatu barang/ 

jasa guna memenuhi kebutuhan hidup demi menjaga 

kelangsungan hidup seseorang. Tingkat konsumsi seseorang 

sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Semakin besar 

pendapatan maka semakin besar pula jumlah pengeluaran 

konsumsinya. 

Teori Konsumsi pertama kali dikemukakan oleh John 

Maynard Keynes, dengan mengandalkan analisis statistik, dan 

juga membuat dugaan-dugaan tentang konsumsi berdasarkan 

introspeksi dan observasi kasual, inti teori konsumsi Keynes 

yang Pertama dan terpenting adalah Keynes menduga bahwa, 

kecenderungan mengkonsumsi marginal atau MPC (marginal 
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propensity to consume) adalah .jumlah yang dikonsumsi dalam 

setiap tambahan pendapatan adalah antara nol dan satu.
20

 

Kecenderungan mengkonsumsi marginal merupakan 

rekomendasi kebijakan Keynes untuk menurunkan 

pengangguran yang kian meluas. Kekuatan kebijakan fiskal, 

untuk mempengaruhi perekonomian seperti ditunjukkan oleh 

pengganda kebijakan fiskal muncul dari umpan balik antara 

pendapatan dan konsumsi. Kedua, Keynes menyatakan bahwa 

rasio konsumsi terhadap pendapatan, yang disebut 

kecenderungan mengkonsumsi rata-rata atau APC (average 

propensity to consume), turun ketika pendapatan naik. Ia 

percaya bahwa tabungan adalah kemewahan, sehingga ia 

barharap orang kaya menabung dalam proporsi yang lebih 

tinggi dari pendapatan mereka ketimbang si miskin. Ketiga, 

Keynes berpendapat bahwa pendapatan merupakan determinan 

konsumsi yang penting dan tingkat bunga tidak memiliki 

peranan penting. Keynes menyatakan bahwa pengaruh tingkat 

bunga terhadap konsumsi hanya sebatas teori. Dalam jangka 

pendek orang dapat berkonsumsi dengan menggunakan 

tabungan yang lalu, sehingga jika ini terjadi maka orang 

tersebut akan melakukan tabungan negatif. 

Rumah tangga dengan pendapatan permanen yang tinggi 

secara proporsional memiliki konsumsi yang lebih tinggi. Jika 

seluruh variasi dalam pendapatan sekarang berasal dari 

pendapatan permanen, maka kecenderungan mengkonsumsi 

rata-rata akan menjadi sama untuk seluruh rumah tangga. 

Namun sebagian variasi pendapatan berasal dari unsur 

transitor, dan rumah tangga dengan pendapatan transitoris yang 

tinggi tidak memiliki konsumsi yang lebih tinggi. 

Konsumsi seseorang akan tergantung dari penghasilan 

saat ini dan penghasilan tertinggi tahun sebelumnya (Ratchet 

Effect) perilaku konsumsi seseorang akan tergantung pula 

dengan perilaku konsumsi lingkungannya. (Demonstration 

Effect) (Guritno dan Algifari). Sehingga dapat disimpulkan 

                                                             
20 Arif Pujiono, Teori Konsumsi Islam, (Jurnal Dinamika Pembangunan, 

Vol. 3, No.2, 2006)Hal.3 
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bahwa dalam teori dan konsumsi berdasarkan hipotesis relatif, 

terdapat kaitan antara pendapatan dengan pengeluaran 

konsumsi masyarakat serta perilaku konsumsi masyarakat 

terhadap pola perilaku individu. 

 

b. Pola Konsumsi 

Pola konsumsi merupakan gambaran kecenderungan 

mengkonsumsi mayarakat yang mengarah kepada unsur 

makanan atau non makanan. Pola konsumsi dapat dikenali 

berdasarkan alokasi penggunaannya. Secara garis besar alokasi 

pengeluaran konsumsi masyarakat digolongkan ke dalam dua 

kelompok penggunaan, yaitu pengeluaran untuk makanan dan 

pengeluaran untuk bukan makanan. Pola konsumsi masyarakat 

yang belum mapan biasanya lebih di dominasi oleh konsumsi 

kebutuhan kebutuhan pokok atau primer. Sedangkan 

pengeluaran konsumsi masyarakat yang sudah mapan 

cenderung lebih banyak teralokasikan ke kebutuhan sekunder 

atau bahkan tersier. Secara Mikro kondisi tersebut seperti apa 

yang dijabarkan dalam Hukum Engel yaitu: Makin tinggi 

penghasilan suatu keluarga, makin besar pula jumlah uang 

yang dikeluarkan untuk kebutuhan primer, khususnya 

makanan. 

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu 

indikator kesejahteraan rumah tangga/ keluarga. Selama ini 

berkembang  pengertian bahwa besar kecilnya proporsi 

pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh 

pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran 

kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan 

proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi 

makanan. mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan 

rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin 

kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh 

pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan 

bahwa rumah tangga akan semakin sejahtera bila persentase 
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pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan 

persentase pengeluaran untuk non makanan.
21

 

 

c. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pola Konsumsi 

Kecendrungan mengkonsumsi masyarakat dipengaruhi 

oleh berbagai faktor, baik faktor sosial maupun faktor ekonomi. 

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pola atau 

tindakan seseorang individu untuk melakukan konsumsi, antara 

lain: 

1) Tingkat Harga 

 Apabila harga barang/jasa kebutuhan hidup meningkat maka 

konsumen harus mengeluarkan tambahan uang untuk bisa 

mendapatkan barang/jasa tersebut. Atau, konsumen dapat 

mengatasi dengan mengurangi jumlah barang/jasa yang 

dikonsumsi, karena kenaikan harga menyebabkan pendapatan 

riil masyarakat berkurang. 

2) Ketersediaan Barang dan Jasa 

 Meskipun konsumen memiliki uang untuk membeli barang 

konsumsi, ia tidak dapat mengkonsumsi barang/jasa yang 

dibutuhkan apabila barang/jasa tersebut tidak tersedia. Semakin 

banyak barang/jasa tersedia, maka pengeluaran konsumsi 

masyarakat/individu akan cenderung semakin besar. 

3) Tingkat Bunga 

 Bunga bank yang tinggi akan mengurangi tingkat konsumsi 

karena orang lebih tertarik menabung di bank dengan bunga 

tetap tabungan atau deposito yang tinggi dibanding dengan 

membelanjakan banyak uang. 

4) Perkiraan Masa Depan 

 Orang yang was-was tentang nasibnya di masa yang akan 

datang akan menekan konsumsi. Biasanya seperti orang yang 

mau pensiun, punya anak yang butuh biaya sekolah, ada yang 

                                                             
21 Haroni Doli H.Ritongga.Pola Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Jurnal 

Ekonomi, Vol.13, No.3, 2010), Hal.89. 
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sakit butuh banyak biaya perobatan, dan lain sebagainya.
22

 

Sedangkan menurut T.Gilarso dalam bukunya pengantar 

ilmu ekonomi mikro disebutkan bahwa faktor faktor yang 

mempengaruhi pola konsumsi antara lain: 

a) Faktor sosial 

 Orang hidup dalam masyarakat, dan harus 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Sudah 

disebutkan bahwa gaya hidup orang kaya menjadi contoh 

yang suka ditiru oleh golongan masyarakat lainnya. 

(demostration effect); padahal pola konsumsi golongan 

kaya sebagian hanya untuk pamer (conspicous 

consumption); barang dibeli justru karena mahal. Dalam 

masyarakat kita unsur “Tidak mau kalah dengan tetangga” 

masih amat kuat, juga pengaruh iklan kuat sekali. 

b) Faktor Ekonomi 

Selain harga barang, pendapatan konsumen dan 

adanya substitusi, ada beberapa hal lain yang ikut 

berpengaruh terhadap permintaan orang/keluarga: 

(1) Lingkungan fisik (panas, dingin, basah, kering, dsb). 

(2) Kekayaan yang sudah dimiliki. 

(3) Pandangan/harapan menegenai penghasilan di masa 

yang akan datang. 

(4) Besarnya keluarga (keluarga inti, program KB). 

(5) Tersedia tidaknya kredit murah untuk konsumsi 

(koperasi, bank). 

c) Faktor individual 

Setiap orang mempunyai sifat, bakat, minat, 

motivasi, dan selera sendiri. Pola konsumsi mungkin juga 

dipengaruhi oleh faktor emosional. Sebagian hal ini perlu 

bantuan ilmu psikologi untuk menjelaskannya. Tetapi ada 

juga faktor objektif, umur, kelompok umur (anak, remaja, 

dewasa, berkeluarga) dan lingkungan yang mempengaruhi 

                                                             
22 Arif Pujiono, Teori Konsumsi Islam, (Jurnal Dinamika Pembangunan, Vol.3, No.2 

2006), Hal.5 
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tidak hanya apa yang dikonsumsikan tetapi juga  kapan, 

berapa, model-model nya, dan sebagainya. 

Selain itu pola konsumsi juga di pengaruhi oleh: 

(1) Sistem keluarga semakin diganti dengan sistem 

keluarga kecil yang berdiri sendiri dan tertutup. 

(2) Banyak istri juga bekerja di luar rumah, di kantor–

kantor, dan perusahaan-perusahaan. 

(3) Sebagian dari pekerjaan yang dulu dikerjakan sendiri 

di rumah makin lama makin dialihkan ke perusahaan 

atau pabrik. 

(4) Banyak keluarga muda dengan tingkat penghasilan 

masih rendah, padahal membutuhkan penghasilan 

untuk konsumsi sehingga sangat sulit untuk 

menabung. 

(5) Taraf pendidikan masyarakat telah mulai naik 

sehingga diperlukan macam-macam hal tambahan 

yang tidak dibutuhkan oleh orang yang tidak sekolah. 

Pertumbuhan kota-kota besar dengan gaya hidup yang 

lain daripada desa, dengan sekolah-sekolah dan hiburannya, 

model pakaiannya, toko-tokonya yang mewah, listriknya, lalu 

lintas yang ramai, secara otomatis akan merubah pola 

kebutuhan Masyarakat. 

 

3. Gaya Hidup 

Orang-orang yang berasal dari sub kultur, kelas sosial, 

dan pekerjaan yang sama mungkin saja mempunyai gaya hidup 

yang berbeda. Gaya hidup seseorang adalah pola hidup 

seseorang di dunia yang diungkapkan dalam kegiatan, minat, 

dan pendapatnya. Konsep gaya hidup apabila digunakan oleh 

pemasar secara cermat, dapat mambantu untuk memahami 
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nilai-nilai konsumen yang terus berubah dan bagaimana nilai-

nilai tersebut mempengaruhi perilaku konsumen.
23

 

 

a. Pengertian Gaya Hidup 

Menurut definisi Setiadi, pengertian gaya hidup secara 

kasar mengacu pada bagaimana orang menghabiskan waktunya 

(beraktivitas), hal-hal yang menurutnya penting bagi 

lingkungan (minat), dan persepsi mereka terhadap diri sendiri 

dan dunia sekitar (pendapatan).
24

 

Secara luas diyakini bahwa gaya hidup adalah cara hidup, 

yang dapat ditentukan oleh bagaimana orang menghabiskan 

waktu (aktivitas) mereka untuk menentukan kepentingan 

(minat) mereka sendiri di lingkungan, serta persepsi mereka 

tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Gaya 

hidup konsumen dipengaruhi oleh pendidikan, pendapatan 

rumah tangga, pekerjaan, dan jenis produk dan layanan yang 

dibeli agar berfungsi. Tingkat pendidikan seringkali 

mempengaruhi aktivitas, minat, pendapat, nilai, dan 

kepercayaan seseorang.
25

 

Gaya hidup didefinisikan secara sederhana sebagaimana 

seseorang hidup. Gaya hidup juga dipergunakan untuk 

menguraikan tiga tingkat agregasi orang bebeda: individu, 

sekelompok kecil orang yang berinteraksi, dan kelompok orang 

yang lebih besar. Gaya hidup menunjukkan bagaimana orang 

hidup, bagaimana mereka membelanjakan uangnya, dan 

bagaimana mereka mengalokasikan waktu mereka. 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Bilson Simamora, Panduan Riset Perilaku Konsumen, (PT Gramedia Pustaka 

Utama: Jakarta, 2000), h. 10 
24 Setiadi dan Nugroho J, Prilaku Konsumen, (Jakarta: Kencana, 2003), 148. 

25  Nurul Rizka Arumsari dan Mia Ajeng Alifiana,”Pengaruh Gaya Hidup 

DanPersepsi Kualitas Dalam Keputusan Pembelian Produk Mie Instan 
(Indomie)”Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi,Universitas Muria Kudus 

Gondangmanis. ISBN 978-602-1180-50-1. Tahun 2017. 
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b. Faktor yang mempengaruhi Gaya Hidup 

Adapun faktor-faktor pengaruh gaya hidup terhadap konsumsi 

yaitu:
26

 

1) Usia 

Usia yang produktif adalah waktu dimana gaya hidup 

seseorang berubah-ubah dikarenakan berbagai alasan-

alasan. Salahsatunya usia yang produktif sangatlah 

berambisi mampu memperoleh suatu produk yang sangat 

diinginkan bahkan tidak sedikit konsumen yang selalu 

menginginkan produk dengan brand image yang baik. 

2) Pengalaman 

Pengalaman seorang konsumen maupun pengalaman yang 

dibuat sedemikian baik untuk brand suatu produk sangat 

mampu meningkatkan minat beli konsumen. 

3) Ekonomi 

Tingkat ekonomi seseorang juga menjadi faktor yang 

menentukan gaya hidup seseorang demi sebuah ambisi 

untuk memiliki produk dengan brand image yang bagus. 

4) Lingkungan 

Keluarga dan kerabat cukup mempengaruhi suatu keputusan 

membeli dan mengkonsumsi produk dengan brand image 

sebagai acuannya. 

 

5) Kebutuhan 

Bagi gaya hidup kalangan menengah keatas kebutuhan 

adalah yang paling terakhir untuk menjadi alasan konsumen 

membeli suatu produk. Demikian dengan kefanatikannya 

dalam memandang suatu produk dengan kualitas brand 

image yang konsisten meningkat pada setiap inovasi-inovasi 

yang dikeluarkan oleh produsen setiap periodenya. 

 

 

                                                             
26 Silvia Nuriah, Pengaruh Gaya Hidup dan Brand Image Terhadap 

Konsumsi, (Makalah: Oktober 2014), h. 5. 
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c. Gaya Hidup Syariah 

Sebagai seorang Muslim, seseorang harus mengadopsi 

hukum Islam yang diwakili oleh Nabi. Pada awalnya masih 

banyak masyarakat yang enggan mengadopsi cara ini karena 

dianggap mengikuti budaya Arab. Namun seringkali dengan 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan produk atau jasa 

yang aman, legal dan bebas dari riba, maka gaya hidup Islami 

telah banyak digunakan bahkan telah menjadi suatu kebutuhan. 

Tidak hanya memberikan manfaat, tetapi gaya hidup Islami 

juga dapat membawa manfaat yang baik agar banyak orang 

bisa mewujudkan gaya hidup Islami dengan cara-cara berikut: 

1) Lembaga Keuangan 

Menggunakan jasa Lembaga keuangan Syariah merupakan 

salah satu mnerapkan gaya hidup syariah termuda. Proses 

pengelolaan keuangan yang terbuka melalui sistem akad yang 

sesuai dengan Syariah islam membuat para nasabah tidak ada 

merasa dirugikan. 

2) Mode Busana 

Cara berpakaian Syariah semakin banyak dipilih karena 

memiliki banyak manfaat. Dengan tertutupnya aurat, maka 

terhindar dari berbagai gangguan. Seiring perkembangan dunia 

mode, pakaiaan muslim pun kini hadir dengan berbagai desain 

yang menarik, namun tetap sesuai Syariah. Mulai dari gaun 

pernikahan, busana kerja hingga pakaian olahraga, semua 

tampak bagus saat dikenakan tanpa harus meninggalkan kaidah 

agama. 

3)  Makanan Halal 

Memperoleh jaminan makanan halal tentu menjadi harapan 

seluruh umat islam. Selain, menyehatkan, mengkonsumsi 

makana halal juga bias menghindarkan kita dari berbagai jenis 

penyakit berbahaya. Tidak hanya itu, makanan halal juga 

dipercaya mampu menjadikan diri pribadi yang baik. Ada dua 

hal yang menjadikan suatu makanan dikategorikan kedalam 

makanan halal dan haram, yakni dari bahan makanan itu sendiri 

dan dari cara memperolehnya, dengan memilih bahan yang 

baik serta mendapatkannya dengan cara yang benar, makanan 

yang kita konsumsi bisa memberikan banyak tenaga untuk 
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bekerja dan beribadah seingga membawa berkah bagi diri 

sendiri dan keluarga. 

Islam adalah agama yang seimbang. Islam membawa 

manusia berlaku adil dan tidak melampaui batas, karena segala 

sesuatu yang melampaui batas itu buruk. Allah menganjurkan 

untuk memikirkan pemasukan dan pengeluaran secara 

seimbang sebagaiman Firman Allah dalam Surat Al-Isra 26-27 

yang berbunyi: 

                  

                   

              

 

“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. Sesungguhnya pemboros-pemboros 

itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah 

sangat ingkar kepada Tuhannya.”27 

 

Dari ayat-ayat yang tertera di atas dapat kita pahami 

bahwa Allah menginginkan agar kita membelanjakan harta 

yang kita miliki secara wajar. Wajar dalam hal ini dapat 

diartikan tidak boros (berlebihan) namun juga jangan terlalu 

kikir atau pelit sehingga yang menjadi kebutuhan pokok kita 

tidak kita penuhi. 

4. Nelayan 

a. Definisi Nelayan 

Nelayan adalah sekelompok orang yang hidupnya 

bergantung langsung pada penangkapan ikan atau budi daya 

                                                             
27 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: CV Penerbeit 

Diponegoro, 2007),  282. 
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dengan mengandalkan hasil laut. Mereka biasanya tinggal di 

pinggir pantai, di pemukiman warga yang dekat dengan lokasi 

laut. Masyarakat nelayan yang sampai saat ini masih 

merupakan tema yang sangat menarik untuk didiskusikan. 

Membicarakan nelayan hampir pasti isu yang selalu muncul 

adalah masyarakat yang marjinal, miskin dan menjadi sasaran 

eksploitasi pengusaha baik secara ekonomi maupun secara 

politik. 

Dalam hal kepemilikan alat tangkap, nelayan dibedakan 

menjadi tiga kategori:
28

 

1) Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat 

tangkap milik orang lain. 

2) Nelayan jurangan adalah nelayan yang memiliki alat 

tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. 

3) Nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki alat 

tangkap sendiri, dan dalam pengeoperasinnya tidak 

melibatkan orang lain. 

Sedangkan berdasarkan pendapatannya nelayan di bagi 

menjadi: 

1) Nelayan tetap atau nelayan penuh, yakni nelayan yang 

pendapatan keseluruhannya berasal dari perikanan. 

2) Nelayan sambil utama, yakni nelayan yang sebagian besar 

pendapatannya berasal dari perikanan. 

3) Nelayan sambilan atau tambahan, yakni nelayan yang 

sebagian kecil pendapatannya berasal dari perikanan. 

4) Nelayan musiman, yakni orang yang dalam musin-musin 

tertentu saja aktif sebagai nelayan. 

Rendahnya kualitas sumber daya manusia masyarakat 

nelayan yang terefleksi dalam betuk kemiskinan sangat erat 

kaitannya dengan faktor internal dan eksternal masyarakat. 

Faktor internal misalnya pertumbuhan penduduk yang cepat, 

kurang berani mengambil resiko dan cepat puas. Selain itu 

kelemahan modal usaha dari nelayan sangat dipengaruhi oleh 

pola pikir nelayan itu sendiri. Faktor eksternal yang 

                                                             
28 Mulyadi S, Ekonomi Kelautan, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2007),  7. 



36 

mengakibatkan kemiskinan rumah tangga nelayan lapisan 

bawah antara lain proses produksi di dominasi oleh toko 

pemilik perahu atau modal dan sifat pemasaran produksi hanya 

dikuasai oleh kelompok dalam bentuk pasar monopsoni. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan 

meliputi sektor sosial dan ekonomi yang terdiri dari besarnya 

modal, tenaga kerja, jarak tempuh melaut dan pengalaman yang 

diuraikan sebagai berikut : 

1) Faktor modal dan biaya produksi 

Manusia selalu memiliki aset (modal) yang dengan modal 

itu dia bisa mempertahankan hidup dengan baik. Bahkan 

orang yang paling miskin sekalipun selalu memiliki aset 

kehidupan atau sumber daya dimana dengan itu mereka 

bergantung. Adapun modal tersebut adalah modal sumber 

daya alam, modal ekonomi, modal fisik dan modal sosial. 

2) Faktor Tenaga Kerja 

Berbicara masalah tenaga kerja di Indonesia dan juga 

sebagian besar negara-negara berkembang termasuk negara 

maju pada umumnya merupakan tenaga kerja yang 

dicurahkan untuk usaha nelayan atau usaha keluarga. 

Keadaan ini berkembang dengan semakin meningkatnya 

kebutuhan manusia dan semakin majunya suatu kegiatan 

usaha nelayan karena semakin maju teknologi yang 

digunakan dalam operasi penangkapan ikan, sehingga 

dibutuhkan tenaga kerja dari luar keluarga yang khusus 

dibayar setiap sekali turun melaut sesuai dengan produksi 

yang di hasilkan. 

3) Faktor Jarak Tempuh Melaut 

Setidaknya ada tiga pola penangkapan ikan yang lazim 

dilakukan oleh nelayan. Pertama, pola penangkapan lebih 

dari satu hari. Penangkapan ikan seperti ini merupakan 

penangkapan ikan lepas pantai. Jauh dekatnya daerah 

tangkapan dan besar kecilnya perahu yang digunakan 

menentukan lamanya melaut. Kedua, pola penangkapan 

ikan satu hari. Biasanya nelayan berangkat melaut sekitar 
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14.00 mendarat kembali sekitar jam 09.00 hari berikutnya. 

Penangkapan ikan seperti ini biasanya dikelompokkan juga 

sebagai penangkapan ikan lepas pantai. Ketiga, 

penangkapan ikan tengah hari. Penangkapan ikan seperti 

kapan ikan seperti ini merupakan penangkapan ikan dekat 

pantai. Umumnya mereka berangkat sekitar jam 03.00 dini 

hari atau setelah subuh, dan kembali mendarat pagi harinya 

sekitar jam 09.00. Pada saat ikan lepas pantai yang 

dilakukan dalam waktu yang lebih jauh lama dan lebih jauh 

dari daerah sasaran tangkapan ikan mempunyai lebih 

banyak kemungkinan memperoleh hasil tangkapan 

(produksi) yang lebih banyak dan tentu memberikan 

pendapatan lebih besar di bandingkan dengan penangkapan 

ikan dekat pantai. 

4) Faktor Pengalaman 

Pengalaman sebagai nelayan secara langsung maupun tidak, 

memberikan pengaruh kepada hasil penangkapan ikan. 

Semakin lama seseorang mempunyai pengalaman sebagai 

nelayan, semakin besar hasil dari penangkapan ikan dan 

pandapatan yang diperoleh. Dalam aktivitas nelayan dengan 

semakin berpengalamannya, nelayan yang makin 

berpengalaman dalam menangkap ikan bisa meningkatkan 

pendapatan atau keuntungan.
29

 

5. Ekonomi islam 

a. Pengertian Ekonomi Islam 

Kata ekonomi berasal dari kata yunani, yaitu oikos dan 

nomos. Kata oikos berarti rumah tangga (house-hold), 

sedangkan kata nomos memiliki arti mengatur. Maka secara 

garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, 

atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan 

hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa 

berarti ekonomi suatu desa, kota dan bahkan suatu Negara. 

                                                             
29 Sofyan R Indara, dkk.2017.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan 
Tangkap di desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo.Jurnal 

AGRINESIA Vol.02 No.1.Hal.93-94 
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Definisi yang lebih popular yang sering digunakan untuk 

menerangkan ilmu ekonomi tersebut adalah : “salah satu 

cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku 

manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya untuk 

memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas, dengan alat 

pemuas kebutuhan yang terbatas adanya.”
30

 

Kemudian pengertian tentang ekonomi islam menurut 

beberapa pemikir ekonomi sebagai berikut: 

- Muhammad Abdul Mannan dalam “Islamic Economics: Theory 

and Practice” 

Islamic economics is a social science which studies the 

economics problems of a people imbued with the values of 

islam. 

(Ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang 

mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang 

diilhami oleh nilai-nilai islam). 

- Islamic economics is a systematic effort to try to understand 

the economic’s problem and man’s behavior in relation to the 

problem from an Islamic perspective. 

(Ilmu Ekonomi Islam adalah suatu usaha sistematis untuk 

memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku 

manusia secara relasional dalam perspektif islam).
31

 

Berdasarkan uraian pengertian ekonomi islam menurut para 

ahli di atas, ekonomi islam adalah salah satu cabang ilmu 

dalam ekonomi yang dalam pelaksanaannya yaitu mengola dan 

mendaya gunakan sumber daya untuk kegiatan muamallah 

berdasatkan riwayat islam yaitu Al-Qur‟an dan sunnah. 

 

b. Tujuan Ekonomi Islam  

 Tujuan ekonomi islam adalah mashlahah (kemaslhatan) bagi 

umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas 

demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya 

kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan 

                                                             
30

 Dr.Ika Yunia Fauzia,Lc.,M.E.I dan Dr.Abdul Kadir Riyadi,Lc.,M.S.Sc.Prinsip 

Dasar Ekonomi Islam.Hal.2. 
31

IBID.,Hal.7. 



39  

 

aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan 

kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menanggapai 

kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala 

hal yang membawa mafsadah (kerusakan) bagi manusia.
32

 

c. Karakteristik Ekonomi Islam 

Terdapat beberapa karakteristik yang merupakan 

kelebihan dalam sistem ekonomi islam menurut Abdullah At-

Tariqi, antar lain : 

1) Bersumber dari illahiyah 

Sumber awal ekonomi islam yang merupakan bagian 

dari muamalah, berbeda dengan sumber sistem ekonomi 

lainnya karena merupakan peraturan dari Allah. Ekonomi 

islam dihasilkan dari gama Allah dan menikat semua 

manusia tanpa terkecuali. Sistem ini meliputi semua aspek 

universal dan particular dari kehidupan dalam satu bentuk.  

2) Ekonomi Pertengahan dan Berimbang 

Ekonomi islam berposisi di antara aliran individu 

(kapitalis) yang melihat bahwa hak kepemilikan individu 

bersifat absolute dan tidak boleh diintervensi oleh 

siapapun, dan aliran sosialis (komunis) yang menyatakan 

ketiadaan hak individu dan mengubahnya ke dalam 

kepemilikan bersama denan menempatkannya dibawah 

dominasi Negara. 

3) Ekonomi berkecukupan dan berkeadilan 

Ekonomi ini ditunjukan untuk memenuhi dan 

mencukupi kebutuhan manusia. Hal ini berbeda dengan 

ekonomi kepitalis dan sosialis di mana focus perhatiannya 

adalah kekayaan. 

4) Ekonomi pertumbuhan dan keberkahan 

Islam memandang harta dapat dikembangkan hanya 

dengan bekerja. Hal itu hanya dapat terwujud dalam usaha 

keras untuk menumbuhkan kemitraan dan memperluas 

unsur-unsur produksi demi terciptanya pertumbuhan 

ekonomi dan keberkahan secara bersamaan.
33

  

                                                             
32

 Ibid,Hal.14-15 
33 Lukman Hakim.Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.Hal.10-12 
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d. Metodologi Ekonomi Islam 

 Metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari 

metode yang digunakan dalam suatu kegiatan ilmiah tertentu 

guna mencapai suatu asas dan kebijakan. Sedangkan metode 

adalah cara yang teratur dan terpikir baik untuk mencapai 

maksud dalam ilmu pengetahuan. Metodologi merupakan 

serangkaian kumpulan metode untuk menjelaska sebuah ilmu. 

Sehingga syarat sebuah metodologi harus memperhatikan 

metode, tetapi tidak termasuk dalam kategori metode itu 

sendiri. Metodologi ilmu ekonomi didefinisikan kajian tentang 

prinsi-prinsip yang menuntut manusia di setiap cabang ilmu 

pengetahuan untuk merumuskan apakah menerima atau 

menolak proposisi atau pernyataan tertentu sebagai bagian dari 

sistematika ilmu pengetahuan secara umum ataupun disiplin 

atau ditekuni.  

 Metodologi ekonomi merupakan rangkuman singkat untuk 

mencari dan mengelola data yang berasal dari luar ilmu 

ekonomi. Metodologi juga merupakan cara untuk memilih 

metode apa yang paling sesuai untuk digunakan dalam ilmu 

ekonomi, bagaimana menjalankannya, dan apa yang bisa 

dihasilkan dari suatu metode tadi. Sekelompok individu yang 

melakukan penelitian bisa jadi memakai metode yang sama, 

akan tetapi metodologi yang mereka pakai berbeda. Sebaliknya 

bisa juga metodologi mereka sama tapi metode yang mereka 

pakai berbeda. Hal tersebut bisa terjadi karena ada perbedaan 

cara pandang terhadap suatu masalah, maka penting untuk 

dicatat adanya penyimpangan dalam metodologi. 

 Untuk itu dalam melahirkan Ilmu ekonomi, para pemikir 

barat menggunakan langkah-langkah ilmiah,yaitu: 

1) Observasi awal  

Suatu metode ilmiah selalu mengawali dengan observasi atas 

suatu fenomena yang terjadi, sehingga mampu melahirkan 

suatu pertanyaan dalam observasi tersebut yang menarik untuk 

dibahas terutama berkaitan dalam penjelasan mengenai 

aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu. 
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2) Merumuskan Teori 

Setelah melakukan observasi awal tersebut, maka seorang 

ilmuan akan mampu menjelaskan secara logis atau fenomena 

yang diamati dan ini dinamakan dengan teori. 

3) Indentifikasi implikasi dan dampak 

Namun tidaklah cukup suatu teori hanya mampu menjelaskan 

kejadian yang diamati, namun seorang ilmuwan harus mampu 

mengidentifikasi implikasi dan dampak yang dapat ditimbulkan 

dari teori tersebut. 

4) Observasi lanjutan dan penguji 

Untuk membuktikan apakah suatu teori atau valid adalah 

dengan melkukan observasi lanjutan dan penguji. Hal ini untuk 

membuktikan bahwa teori yang telah disusun dapat berlakukan 

secara umum. 

5) Merumuskan kembali teori 

Setelah penguji maka ilmuwan akan mampu merumuskan dan 

menyempurnakan teori atas fenomena yang dijelaskan, 

sehingga dapat diaplikasikan dalam menjelaskan aktivitas yang 

diamati. 

Prinsip pengembangan metodologi ilmu barat bertujuan 

untuk membentuk ekonomi apa yang bisa diterapkan, setelah 

menganalisa apa saja yang sudah dihasilkan oleh ekonomi 

dalam berapa abad (posterior evolution).
34

 

 

e. Karakteristik Ekonomi Islam 

 Ada beberapa karakteristik dalam ekonomi Islam, yang 

menjadi core ajaran ekonomi Islam itu sendiri. Karakteristik 

tersebut sesuai dengan beberapa aspek dalam ekonomi Islam 

yang mencakup aspek normative-idealis-deduktif dan juga 

historis-empiris-induktif. Adapun karakteristik ekonomi Islam 

antara lain: 

1) Rabbaniyah Mashdar (bersumber dari tuhan) 

Ekonomi Islam (al-iqtishad al-Islami) merupakan ajaran 

yang bersumber dari Allah. 

                                                             
34 Sumar‟ni, S.EI, M.S.I. 2013,  Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi 

Mikro Perspektif Islam. Hal.15-16 
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2) Rabbaniyah al-Hadf  (bertujuan untuk Tuhan) 

Selain bersumber dari Allah, ekonomi Islam juga bertujuan 

kepada Allah. Artinya segala aktivitas ekonomi Islam 

merupakan suatu ibadah yang diwujudkan dalam hubungan 

antarmanusia untuk membina hubungan dengan Allah. 

3) Al-Raqabah al-Mazdujah (mixing control/kontrol di dalam 

dan di luar) 

Ekonomi Islam menyertakan pengawasan yang melekat 

bagi semua manusia yang terlibat di dalamnya. Pengawasan 

dimulai dari diri masing-masing manusi, karena manusia 

adalah leader (khalifah) bagi dirinya sendiri. Manusia 

mempunyai jarring pengaman bagi dorongan-dorongan 

buruk yang keluar dari jiwanya, ketika ia ingin berbuat 

ketidakadilan kepada orang lain. 

4) Al-Jam’u bayna al-Tsabat wa al-Murunah (penggabungan 

antara yang tetap dan yang lunak)  

Ini terkait dengan hukum dalam ekonomi Islam. Islam 

mempersilahkan umatnya untuk beraktivitas ekonomi 

sebebas-bebasnya, selama tidak bertentangan dengan 

larangan yang sebagian besar berakibat pada adanya 

kerugian orang lain. 

5) Al-Tawazun bayna al-Mashlahah al-Fard wa al-Jama’ah 

(keseimbangan antara kemaslahatan individu dan 

masyarakat) 

Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang menjunjung 

tinggi keseimbangan diantara kemaslahatan individu dan 

masyarakat. 

6) Al-Tawazun bayna al-Madiyah wa al-Rukhiyah 

(keseimbangan antara materi dan spiritual) 

Islam memotivasi manusia untuk bekerja dan mencari 

rezeki yang ada, dan Islam tidak melarang umatnya dalam 

memanfaatkan rezeki yang ada. 

7) Al-Waqi’iyah (realistis) 

Ekonomi Islam bersifat realistis, karena system yang ada 

sesuai dengan kondisi real masyarakat. Ekonomi Islam 

mendorong tumbuhnya usaha kecil dalam masyarakat yang 

pada akhirnya bisa mendongkrak pendapatnya mereka. 
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8) Al-Alamiyyah (universal) 

Ekonomi Islam mempunyai sistem yang sangat universal. 

Maka dari itu, ajaran-ajarannya bisa dipraktikkan oleh siapa 

pun dan di mana pun ia berada. Karena tujuan dar ekonomi 

Islam hanyalah satu, yaitu win-win solution yang bisa 

dideteksi dengan tersebarnya kemaslahatan di antara 

manusia dan meniadakan kerusakan di muka Bumi ini.
35

 

 

f. Prinsip-Prinsip Ekonomi dalam Islam 

Prinsip ekonomi merupakan suatu mekanisme atau 

elemen pokok yang menjadi struktur atau kelembagaan suatu 

kegiatan.prinsip ini merupakan cerminan dan aplikasi dari 

akhal yang mulia.
36

 

 

 

B. Pengajuan Hipotesis 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka fikir 

 

POLA KONSUMSI RUMAH TANGGA DENGAN GAYA 

HIDUP NELAYAN 

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu 

indikator kesejahteraan rumah tangga/ keluarga. Selama ini 

berkembang  pengertian bahwa besar kecilnya proporsi 

pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh 

pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran 

                                                             
35Dr. Ika Yunia Fauzi, Lc., M.E.I dan Dr. Abdul Kadir Riyadi, Lc., M.S.Sc. 

Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah. Hal.31-35. 
36 Sumar‟in,S.EI,M.S.I.Ekonomi Islam Aebuah Pendekatan Ekonomi 

Mikro Perspektif Islam.Hal:67-68. 

Pola Konsumsi Rumah 

Tangga (X2) 
Gaya Hidup (Y) 
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kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan 

proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi 

makanan. mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan 

rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin 

kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh 

pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan 

bahwa rumah tangga akan semakin sejahtera bila persentase 

pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan 

persentase pengeluaran untuk non makanan.
37

 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hasnira „Dari hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa gaya hidup berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap tingkat konsumsi masyarakat 

Wahdah Islamiyah Makassar. Dengan demikian semakin tinggi 

tingkat gaya hidup seseorang maka tingkat konsumsi juga akan 

meningkat.
38

 

Semakin baik mengatur pola konsumsi rumah tangga makan 

semakin bagus juga gaya hidup nelayan di desa Pasar Madang 

Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus. Sehingga 

penulis membuat hipotesis sebagai berikut : 

 

H2 : Pola Konsumsi Rumah Tangga berpengaruh positif 

signifikan terhadap gaya hidup nelayan. 

H0 : Pola Konsumsi Rumah Tangga tidak berpengaruh 

positif signifikan terhdap gaya hidup nelayan. 
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38
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