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ABSTRAK 

FUNGSI PUBLIK RELATIONS DALAM MENINGKATKAN PERILAKU 

KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF ISLAM PADA CV. FARIZ DIGITAL 

PRINTING BANDAR LAMPUNG 

Oleh 

DEKA WULANDARI 

 

       Publik Relations adalah bagian dari perusahaan yang gunanya untuk 

membangun sebuah kepuasan konsumen, membentuk sebuah citra positif 

perusahaan, dan membuat hasil yang lebih baik dari sebelumnya karena 

mendapatkan opini dan kritik dari konsumen. Dengan adanya kemampuan seorang 

Publik Relations dan di dukung oleh para karyawan dalam memberikan pelayanan 

prima maka konsumen akan merasa puas.  

       Rumusan masalah dari skripsi ini adalah Bagaimana Fungsi PR dalam 

meningkatkan perilaku konsumen dalam perspektif Islam pada CV. Fariz Digital 

Printing dan faktor apa saja yang menghambat Fungsi PR dalam pelaksanaannya 

meningkatkan perilaku konsumen. 

       Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana Fungsi PR dapat meningkatkan perilaku konsumen dalam perspektif 

Islam pada CV. Fariz Digital Printing serta mengetahui  faktor apa saya yang 

menjadi penghambat bagi PR dalam meningkatkan perilaku konsumen tersebut. 

       Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi 

masyarakat secara langsung. Menurut sifatnya penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Teknik sampel yang digunakan adalah purpose sampling yaitu pemilihan 

dalam kelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri dan kriteria tertentu yakni 

berjumlah 8 orang, 1 orang pimpinan, 1 orang PR, 3 orang karyawan dan 3 

konsumen. Teknik yang digunakan adalah pengumpulan data interview sebagai 

metode utama pelengkapnya adalah observasi dan dokumentasi. Analisa data yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu digambarkan dengan 

kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh 

kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan metode 

berfikir induktif. 

       Dari hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa fungsi PR dalam 

meningkatkan perilaku konsumen pada CV. Fariz digital printing sudah cukup baik 

namun masih perlu adanya pembaharuan perilaku terhadap mereka salah satunya 

dengan pendekatan studi kepribadian muslim.  

 

Kata Kunci : Fungsi Publik Relations, Perilaku Konsumen, CV. Fariz digital 

printing. 
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MOTTO 

                       

           

Artinya :  

Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di 

dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan 

berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan 

yang berbekas pada jiwa mereka (Q.S. An-Nissa’ ; 63). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul   

Skripsi ini berjudul “FUNGSI PUBLIK RELATIONS DALAM 

MENINGKATKAN PERILAKU KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF 

ISLAM PADA CV. FARIZ DIGITAL PRINTING” untuk menghindari 

kesalahan dalam memahami tujuan dan maksud dari skripsi ini, perlu dijelaskan 

mengenai pengertian judul tersebut. 

Fungsi Secara bahasa adalah kegunaan suatu hal.
1
 Konsep fungsional yang 

menjelaskan tentang tugas seseorang dan dibuat untuk dasar tugas yang nyata yang 

dilakukan seseorang.
2
  

Publik Relations adalah suatu kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh 

pengertian, good will, kepercayaan, penghargaan dari publik suatu badan 

khususnya dan masyarakat umumnya, suatu usaha untuk mewujudkan hubungan 

yang harmonis antara suatu badan dengan publiknya, usaha untuk memberikan 

atau menanamkan kesan yang menyenangkan sehingga akan timbul opini publik 

yang menguntungkan bagi kelangsungan hidup badan tersebut.
3
  

 

Publik relations adalah bagaimana sebuah organisasi berkomunikasi dengan 

publik, menilai sikap publik, mengidentifikasikan kebijaksanaan dan tata cara 

seseorang atau organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan dan 

                                                 
      

1
 Zaini Muhtarom, Dasar-Dasar Manajemen, (Yogyakarta : Al – Amin Press, 1996)Edisi 1, , h.23. 

      
2
 Kamus Besar Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1999) Cet Ke-10, h.158. 

      
3
 Oemi Abdurahman, Dasar-Dasar Publik Relations,( Bandung : Alumni ,1989) h.27. 
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melakukan suatu program kegiatan untuk meraih pengertian dan dukungan 

publik.
4
 

Dari definisi tersebut yang dimaksud penulis Fungsi Publik Relations disini 

adalah bagaimana usaha seorang Publik Relations dalam menjalankan tugasnya 

yaitu membangun dan meningkatkan hubungan yang baik dengan konsumen 

sehingga dapat meningkatkan akhlak yang baik pada konsumen dalam perspektif 

Islam di CV. Fariz Digital Printing.  

Sedangkan fungsi Publik Relations yang ada di CV. Fariz digital printing 

yakni sebagai perantara antara karyawan dengan pimpinan dalam menyampaikan 

masukan atau saran untuk kebaikan di CV. Fariz digital printing dan sebagi 

perantara konsumen dengan pimpinan untuk menyampaikan pendapat atau 

keinginan konsumen CV. Fariz digital printing. 

Meningkatkan adalah menaikkan atau mempertinggi derajat atau taraf.
5
 Dari 

definisi di atas yang dimaksud meningkatkan disini adalah  proses yang dilakukan 

Publik Relations dalam menaikan akhlak dan perilaku konsumen dalam perspektif 

Islam pada CV. Fariz Digital Printing. 

 Perilaku Konsumen menurut Schiffman dan Kanuk (2007) bahwa perilaku 

konsumen merupakan studi yang mengkaji bagaimana individu membuat 

                                                 
      

4
 Onong Uchjana Effendy, Human Relations dan Publik Relations, (Bandung: Mandar Maju 

1993)cet.VIII, h 116. 

      
5
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka 1990) h.950. 
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keputusan membelanjakan sumber daya yang tersedia dan dimiliki (waktu, uang, 

usaha) untuk mendapatkan barang atau jasa yang nantinya akan dikonsumsi.
6
 

  Sedangkan Loundon dan Bitta (1995) menjelaskan bahwa perilaku konsumen 

mencakup proses pengambilan keputusan dan kegiatan yang dilakukan konsumen 

secara fisik dalam pengevaluasian, perolehan penggunaan atau mendapatkan 

barang dan jasa. Jadi dalam menganalisis perilaku konsumen tidak hanya 

menyangkut faktor-faktor saat transaksi berlangsung, akan tetapi juga meliputi 

proses pengambilan keputusan saat pembelian. 

Persekutuan komanditer (commanditaire vennootsschap) atau CV adalah 

suatu persekutuan yang di dirikan oleh seorang atau beberapa orang yang 

mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang 

menjalankan perusahaan yang bertindak sebagai pemimpin.  

CV.Fariz Digital Printing adalah layanan percetakan, souvenir dan 

merchandise.  Yang beralamat  di Jl. Romowijoyo, Gg, Petai No. 120a Tanjung 

Karang Timur, Sawah Lama, Kota Bandar Lampung, Lampung Kode Pos 35125. 

Workshop C Shop Lantai dasar Chandra Super Store Tanjung Karang. 

Dari pengertian-pengertian diatas dapatlah penulis simpulkan yang dimaksud 

dengan judul skripsi tersebut adalah bagaimana usaha seorang Publik Relations 

memfungsikan dirinya dalam melakukan tugasnya yaitu membangun hubungan 

                                                 
      

6
Tatik Suryani, “Perilaku Konsumen Implikasi pada Strategi Pemasaran”, (Jakarta: Graha 

Ilmu, 2012)  h 6. 
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yang baik dengan publik untuk meningkatkan perilaku konsumen dalam perspektif 

Islam pada CV. Fariz Digital Printing . 

B.  Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif adalah: Penulis ingin mengetahui tentang fungsi Publik 

Relationship dalam perspektif Islam dalam struktur CV.Fariz Digital Printing. 

2. Alasan Subjektif yaitu: Karena penelitian ini sesuai dengan disiplin keilmuan 

yang dipelajari penulis. 

3. Bersedianya CV Fariz Digital Printing dalam memberikan data dan informasi 

yang diperlukan. 

C. Latar Belakang 

 Publik Relations atau yang biasa disingkat PR merupakan salah satu aspek 

penting disetiap perusahaan, baik milik pemerintah maupun swasta. PR muncul 

karena adanya tuntutan kebutuhan dari perusahaan untuk mengembangkan 

usahanya.  

Kegiatan PR dalam suatu perusahaan sangat diperlukan agar dapat 

memajukan suatu perusahaan terutama dalam hal komunikasi di dalam 

perusahaan atau karyawan dan luar perusahaan atau konsumen, untuk 

meningkatkan penjualan atau pemasaran dan gambaran atau image, dan identitas 

perusahaan tersebut. 

Islam mewajibkan manusia menjaga hubungan antar sesamanya, karena 

seorang mukmin lainnya adalah bersaudara bagaikan bangaunan yang kuat 
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menguatkan, hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur‟an surat Al-Hujarat ayat 10 

yang berbunyi : 

                           

Artinya : orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu 

damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu 

dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. 

(QS.Al-Hujarat ayat 10). 
 

Suatu Perusahaan membutuhkan  PR untuk mencapai tujuan perusahaan. Hal 

ini disebabkan karena bidang komunikasi dan PR kini menjadi salah satu ujung 

tombak sektor industri untuk bersaing dalam era globalisasi, mereka saling 

bersaing dalam menciptakan image yang positif bagi perusahaan.
7
 

Melakukan komunikasi dengan orang lain menjadi hal utama untuk dilakukan 

oleh manusia bagi sesama, diringi dengan perkembangan teknologi yang semakin 

tinggi sarana komunikasi pun beraneka ragam untuk mendekatkan keluarga, 

teman, sahabat, dan sebagainya yang berada jauh. Alasan suatu kelompok ini 

menjadi dasar untuk adanya teknologi yang diciptakan dalam membantu 

kebutuhan masyarakat sebagai makhluk konsumen dalam berkomunikasi.  

 Merupakan salah satu tugas PR untuk memperhatikan perilaku konsumennya 

dari masa kemasa. Karena perilaku konsumen merupakan suatu proses yang 

dinamis yang dapat terjadi pada konsumen individual, kelompok dan anggotanya 

secara terus menerus mengalami perubahan. Merujuk pada pendapat Hawkins dan 

Motherbouh bahwa perilaku konsumen merupakan studi tentang bagaimana 

individu, kelompok dan organisasi serta proses yang dilakukan untuk memilih 

                                                 
      

7
 Ibid,h.235 
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dan menghentikan produk, jasa atau ide untuk memuaskan kebutuhannya dan 

dampaknya terhadap konsumen dan masyarakat.
8
 

 

  CV. Fariz Digital Printing merupakan Perusahaan perorangan layanan 

percetakan, souvenir dan merchandise yang berdiri sejak tahun 2008. 

Pertumbuhan CV. Fariz Digital Printing dari tahun ketahun yang semakin 

meningkat ini tentunya berkat kemampuan PR dalam menerapkan fungsinya 

yakni memperhatikan dan memahami perilaku konsumen khususnya faktor-

faktor yang mampu memengaruhi pengambilan keputusan dan perilakukunya. 

  Saat ini meskipun dalam memenuhi kebutuhan konsumen sudah cukup baik 

namun Fungsi PR yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan 

menembangkan hubungan yang harmonis dengan publik atau konsumen masih 

kurang efisien, sehingga dibutuhkan PR sebagai fungsi yang membangun dan 

mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara CV. Fariz Digital 

Printing dengan publik, yang mempengaruhi kesuksesan dan menunjang 

pemasaran pada CV. Fariz Digital Printing. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis ungkapkan pada latar 

belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Fungsi PR dalam meningkatkan perilaku konsumen dalam 

perspektif Islam pada CV. Fariz Digital Printing ? 

                                                 
      

8
Tatik Suryani, Perilaku Konsumen di Era Internet, Implikasinya pada Strategi Pemasaran, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.6. 
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2. Faktor-faktor apa yang menghambat Fungsi PR dalam pelaksanaannya 

meningkatkan perilaku konsumen dalam perspektif Islam pada CV. Fariz 

Digital Printing ? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Tujuannya adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana Fungsi PR dapat meningkatkan perilaku 

konsumen dalam perspektif islam pada CV. Fariz Digital Printing. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat PR dalam meningkatkan 

perilaku konsumen dalam perspektif islam pada di CV. Fariz Digital 

Printing. 

3. Untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, pengenalan dan 

pengamatan sebuah Publik Relations survei pada CV. Fariz Digital 

Printing sehingga penulis melakukan penelitian untuk laporan skripsi. 

Manfaat Penelitian adalah : 

1.  Untuk menjadikan penelitian ini sebagai media penambah wawasan dan 

pengetahuan dalam bidang Publik Relations. 

2. Untuk memberikan masukan atau sumbangsih pemikiran dalam rangka 

Publik Relations dalam meningkatkan perilaku konsumen dalam 

perspektif islam di CV. Fariz Digital Printing. 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat 

untuk melakukan sesuatu dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi 

metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran 

secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dan kegunaan tertentu. 

Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, 

merumuskan, menganalisis samapai menyusun laporannya. Dapat 

disimpulkan bahwa, metode penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang 

dilewati untuk mencapai pemahamana.
9
 

 

Untuk memproleh data-data yang diperlukan dalam penelitian proposal 

ini maka digunakan metode sebagai berikut : 

1. Jenis dan Sifat penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini adalah jenis penelitian 

lapangan (Field Research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk 

memperoleh data atau informasi masyarakat secara langsung.
10

 Sehingga 

dalam pelaksanaannya penelitian ini mengharuskan penulis untuk terjun 

langsung ke lapangan guna menggali data dan fakta yang terjadi secara 

langsung dan objektif. 

Penelitian ini meneliti kondisi objektif dilapangan tentang Fungsi 

Publik Relations dalam meningkatkan perilaku konsumen dalam 

perspektif islam  di CV. Fariz Digital Printing. 

 

                                                 
      

9
 Cholid Narbuko dan Abu Achmad, Metodoloi Penelitian, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007) h.1. 

      
10

 Rosady Ruslan, Metode penelitian public Realations dan Komunikasi ,(Jakarta: RajaGrapindo 

Persada, 2010), h. 32.  
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b. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti 

status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.
11

 

Maksud dari metode ini penulis gunakan untuk menggambarkan yang 

sebenarnya, guna memberikan penjelasan terhadap pokok permasalahan 

yang diteliti dan berarti bukan bersifat menguji atau mencari teori baru, 

yaitu mendeskripsikan data-data tentang Fungsi PR dalam meningkatkan 

perilaku konsumen dalam perspektif islam pada CV. Fariz Digital 

Printing. 

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian.
 12

 Populasi 

merupakan wilayah generasi yang terdiri atas objek dan subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Objek penelitian dapat berupa makhluk hidup, benda, system dan 

prosedur fenomena dan lain-lain. Adapun yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh karyawan pada CV. Fariz Digital Printing 

berjumlah 13 orang. 

                                                 
      

11
. Moh Nazir, Metode Penelitian,(Bogor Selatan : Ghalia Indonesia, 2005), h. 54. 

      
12

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi Vi, 

(Jakarta:Renika Cipta, 2006) h.130. 



10 

 

 

a. Sample  

       Sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap dapat 

menggambarkan populasinya. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode purposive sampling.
13

 Sebagian dari populasi 

yang diperoleh melalui proses sampling tertentu, tujuan sampel adalah 

untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara 

mengamati dari sebagian dari populasi saja. Dengan demikian sampel 

yang di ambil oleh penulis ialah : 

       Untuk karyawan dan konsumen CV. Fariz digital printing dengan 

ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Pimpinan CV. Fariz digital printing 

b. PR CV. Fariz digital printing 

c. Karyawan CV. Fariz digital printing yang aktif bekerja selama 

3 tahun 

d. Konsumen  yang memang sudah langganan di CV. Fariz digital 

printing. 

     Berdasakan kriteria diatas, maka yang menjadi populasi 

berjumlah 8 orang, yang terdiri atas 1 orang pimpinan, 1 orang 

PR, 3 orang karyawan dan 3 orang konsumen. 

 

                                                 
      

13
 Safari imam Ashari, Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian, (Surabaya: Usaha Nasional, 

1983), h.75. 
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1. Alat Pengumpulan Data 

a. Observasi 

       Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi yang digunakan oleh 

penulis adalah jenis observasi partisipan yaitu penulis terlibat 

langsung dalam objek yang diteliti.
14

  

       Penulis melakukan observasi untuk mengamati secara langsung 

kegiatan apa saja yang dilakukan oleh PR dalam menjalankan 

fungsinya yakni untuk meningkatkan perilaku konsumen dalam 

perspektif islam  pada CV. Fariz Digital Printing. 

  Objek observasi dalam penelitian ini adalah aktifitas PR dalam 

meningkatkan perilaku konsumen pada CV. Fariz Digital Printing. 

Dengan pengamatan seperti ini maka tingkat keberhasilan atau 

kegagalan peran Publik Relations akan terlihat kenyataannya di 

lapangan sehingga dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. 

b. Interview atau Wawancara 

Interview adalah suatu percakapan yang terarah kepada suatu 

masalah tertentu, ini merupakan suatu proses tanya jawab lisan 

dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan sepihak.
15

  

                                                 
      

14
 Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, Metodelogi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi   

Aksara, 2009),  cet. Ke-2, h.54. 

      
15

 Ibid., h. 201. 
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Interview yang di gunakan ini adalah interview bebas terpimpin 

yaitu wawancara dilakukan dengan membawa sederet pertanyaan 

lengkap dan terperinci juga bebas menanyakan apa saja dan 

pertanyaan masih dapat berkembang sesuai dengan jawaban yang di 

berikan responden. 

Penulis menggunakan interview ini untuk mendapatkan data-

data tentang bagaimana tugas atau tanggung jawab seorang PR 

dalam meningkatkan perilaku konsumen  pada CV.Fariz Digital 

Printing. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang 

variabelnya berupa catatan, transkip, buku, majalah, agenda dan 

sebagainya.
16

 Dalam memanfaatkan data dokumen sebagai data 

dalam penelitian ini tidak keseluruhan isi dokumen dimasukkan 

secara tertulis, akan tetapi diambil pokok-pokok isinya yang 

dianggap perlu, sedangkan data lain didukung dalam analisis. 

 Adapun data yang dihimpun melalui dokumentasi adalah 

sejarah berdirinya CV.Fariz Digital Printing, jumlah pengurus, 

program kerja, dan lain-lain. 

 

 

                                                 
      

16
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Edisi Revisi V, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h.200. 
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d. Metode Analisa Data 

Analisa data adalah suatu proses penyederhanaan data dalam 

bentuk yang lebih mudah dan di interprestasikan.
17

 Setelah data-data 

yang dibutuhkan cukup, selanjutnya adalah pengelohan data, dengan 

cara mengklasifikasikan data-data dan fakta yang di dapat dan 

menyusunnya secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan. Dalam 

menganalisis penulis menggunakan metode kualitatif yaitu : 

Digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-

pisahkan menurut kategori untuk di ambil suatu kesimpulan.
18

 

Sedangkan teknik yang digunakan adalah tekhnik komperatif yaitu 

membandingkan antara teori dan kenyataan yang ada di lapangan. 

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir 

induktif, Berfikir indukif yaitu : metode pembahasaan yang berangkat 

dari fakta yang umum kemudian menarik kesimpulan yang khusus. 

 

 

 

 

 

                                                 
      

17
 Masri Singarimbun dan Sofian efendi, Metode Penelitian Survey, (Jakarta: LP3ES 1985) h.108. 

      
18

 Koentjoro Ningrat, Op. Cit., h. 202. 
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BAB II 

PUBLIK RELATIONS DAN  PERILAKU KONSUMEN 

 

A. Publik Relations 

1. Pengertian Publik Relations 

       Mengenai Publik Relations sebenarnya terdapat berbagai definisi yang 

dikemukan oleh para ahli. Menurut survey yang dilakukan di Amerika 

Serikat dua ribu orang terkemuka dalam bidang PR telah mengemukakan 

definisi mereka tentang PR hal tersebut adalah wajar karena berbeda latar 

belakang yang dimilikinya, sehingga menimbulkan sudut pandangan dan 

peninjauan yang berbeda pula. Diantara sekian banyak definisi tersebut 

adalah : 

1. J.C. Seidel mengatakan Publik Relation adalah proses yang continiu 

dari usaha-usaha manajemen untuk memperoleh goodwill dan 

pengertian dari para langgananya, pegawainya, dan publik umumnya 

kedalam dengan mengadakan analisa dan perbaikan-perbaikan terhadap 

diri sendiri, keluar dengan menjelaskan pernyataan-pernyataan. 

2. W. Emerson Reck, Publik Relation adalah kelanjutan dari proses 

penetapan kebijakan, penentuan pelayanan-pelayanan dan sikap yang 

disesuaikan dengan kepentingan orang-orang atau golongan agar orang 

atau lembaga itu memproleh kepercayaan dan goodwill dari mereka. 

Pelaksanaan kebijaksanaan, pelayanan dan skikap untuk menjamin 

adanya pengertian dan penghargaan yang sebaik-baiknya. 

3. H. Bouham, Publik Relation adalah suatu seni untuk menciptakan 

pengertian publik yang lebih baik, yang dapat memperdalam 

kepercayaan publik terhadap seseorang atau suatu organisasi/badan. 

Untuk dapat memahami pengertian yang lebih luas dan dalam, kita 

dapat menelaah pendapat para pakar, untuk kemudian kita simpulkan, 

sehingga kita dapat mencerna  inti hakikinya. 19 

                                                 
      19

 Drs. M. Nasor, Publik Relations (Bandar Lampung:Gunung Pesagi, 1993) h.7 
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       Dari penjelasan diatas dapat ditarik intisari bahwa yang dimaksud 

dengan Publik Relations adalah fungsi manajemen yang menilai sikap 

publik, mengidentifikasikan kebijaksanaan dan tata cara seseorang atau 

organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan dan 

melakukan suatu program kegiatan untuk meraih pengertian dan 

dukungan publik.
20

 

 

2. Fungsi Publik Relations  

 Terdapat beberapa pendapat dimana yang satu dengan yang lainnya 

berbeda tentang fungsi PR. Maka masing-masing mempunyai argumentasi 

untuk membenarkan pendapatnya itu. 

 Secara sederhana dapat dikatakan bahwa fungsi PR pada dasarnya 

adalah untuk menghubungkan publik atau pihak yang berkepentingan 

didalam atau di luar suatu instansi atau organisasi. 

 Dari berbagai pendapat itu, seperti Scoolt M. Cutlip dan Allen H. 

Center dalam bukunya effektif publik relation publik relation bersifat 

internal, maka kegiatannya mencakup : 

1. Mengadakan analisa terhadap kebijaksanaan perusahaan yang sudah 

maupun yang sedang berjalan. 

2. Mengadakan perbaikan sebagai kelanjutan dari analisa yang dilakukan 

terhadap kebijaksanaan perusahaan, baik yang sedang berjalan maupun 

terhadap kebijaksanaan yang baru. Kemudian lebih jauh dijelaskan oleh 

                                                 
      

20
 Onong Uchjana Efendy, Human Relation dan Publik Relation (Bandung: Mandar Maju, 1993) 

h.116 
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Betrand R. Canfield tentang fungsi Publik Relations itu baik bersifat 

internal maupun exsternal, maka kegiatannya : 

1. Mengabdi kepada kepentingan publik 

2. Memelihara Komunikasi yang baik 

3. Mentitik beratkan kepada moral dan tingkah laku yang baik 

       PR harus mengabdi kepada kepentingan umum. Adalah benar 

bahwa PR diangkat diberi upah oleh manager, akan tetapi tugasnya dan 

pekerjaannya ialah melayani publik, kepentingan umum. PR diadakan 

oleh manager untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. 

Tugasnya kedalam membina hubungan yang harmonis antara manager 

beserta staffnya dengan para karyawan, mengusahakan agar para 

karyawan bekerja dengan senang dan merasa puas, menelitti perasaan, 

kesulitan dan keinginan para karyawan. 

Dja‟far H. Assegaff dalam buku Hubungan Masyarakat dalam 

praktek mengemukakan, di dalam melaksanakan tugasnya hubungan 

masyarakat adalah merupakan fungsi manajemen modern. Secara 

kiasan dapat kita sebutkan fungsi hubungan masyarakat adalah menjadi 

“mata-telingga” dan “tangan kanan” pucuk pimpinan perusahaan atau 

organisasi itu. 

       Dengan demikian fungsi PR itu bila dikaitkan dengan proses 

manajemen sebagai “mata-teli-nga” serta “tangan kanan”, ia menduduki 

tingkat manajemen yang menilai sikap public, menunjukkan 

kebijaksanaan dan prosedur dari seorang atau sebuah perusahaan atas 

dasar kepentingan publik. Juga merencanakan serta menjalankan 
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rencana kerja untuk memperoleh pengertian dan penerimaan yang baik 

dari publik.
21

  

 

3. Pelaksanaan hubungan dengan Publik Intern (Internal Publik 

Relations) 

1. Hubungan dengan karyawan (employee relations) 

       Jadi PR bukan hanya duduk di kantornya, melainkan harus 

berkomunikasi langsung dengan para karyawan. Ia harus senantiasa 

melakukan kontak pribadi. Yang dimaksud karyawan disini adalah 

semua pekerja, baik pekerja halus yang berpakaian bersih di ruangan 

kantor yang serba bersih pula , maupun pekerja kasar yang berpakaian 

kotor. Dengan senantiasa berkomunikasi dengan mereka yakni 

mendatangi mereka dan bercakap-cakap dengan mereka akan dapat 

diketahui sikap, pendapat, kesulitan, keinginan, harapan dan perasaan. 

       Sudah tentu antara karyawan yang satu dengan yang lainnya 

terdapat perbedaan, disebabkan memang beda dalam lingkungan 

hidupnya, pengalamannya, pendidikannya dsb. Tetapi diantara mereka 

semua terdapat hal-hal yang sama. Mereka sama-sama menghendaki : 

1. Upah yang cukup 

       Upah yang cukup untuk keperluan hidup adalah cita-cita semua 

karyawan. Untuk mencapai itu, ada dintara karyawan yang 

menggiatkan diri dalam pekerjaannya dengan rajin atau menambah 

                                                 
      21 Ibid hlm.11 
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pengetahuannya dengan mengambil kursus di waktu sore. Tetapi itu 

secara individual. 

Di negara-negara demokrasi untuk mencapai itu kaum buruh 

memasuki organisasi serikat buruh. Dengan demikian, mereka 

merasa dirinya menjadi kuat dan merasa lebih mudah untuk 

mencapai tujuannya, dibandingan dengan cara-cara lain secara 

sendiri-sendiri. 

Dalam hal itulah pentingangnya PR untuk menengahi antara 

perjuangan  para pekerja yang menuntut kenaikan upah dengan 

sikap bertahan dari pihak majikan. Adalh tugas PR untuk selalu 

memelihara hubungan yang harmonis, sehingga semua pihak 

merasa puas, bekerja dengan senang dan organisasi tetap berjalan 

lancar. 

2. Perlakuan yang adil 

     Adalah hasrat semua karyawan untuk selalu diperlakukan secara 

adil dikalangan karyawan, tidak saja dalam hubungannya dengan 

upah, tetapi juga dengan soal-soal lain. Tetapi perasaan tersebut 

hanyalah perasaan pribadi saja, yang sering kali disebabkan oleh 

informasi yang kurang jelas mengenai soal kepegawaian. Hanya 

dengan PR berkomunikasi langsung dengan mereka, kesalah-

pahaman akan dapat dihilangkan dan kepercayaan kepada 

pimpinan kembali dibina. 
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3. Ketenangan bekerja 

Semua karyawan menginginkan bekerja dengan tenang, bukan 

saja dalam hubungannya dengan pekerjaan tetapi juga dalam 

hubungannya dengan keluarga yang di tinggalkannya di rumah. 

Para karyawan akan tetap giat bekerja, jikalau mengetahui bahwa 

bagi merek terdapat : 

1. Jaminan, jika mereka dengan keluarganya terjadi musibah 

2. Jaminan keamanan bekerja 

3. Jaminan di hari tua   

4. Perasaan diakui 

Pada setiap karyawan terdapat perasaan ingin di akui (sense of 

belonging) sebagai karyawan yang berharga dan anggota kelompok 

kerjanya yang terhormat.hal ini sering bersangkutan dengan 

kegiatan-kegiatan diluar tugas pekerjaan, seperti olah-raga, 

kesenian, dsb. Sehubungan dengan itu, PR perlu mengadakan 

komunikasi dengan mereka yang merasa di anak-tirikan disebabkan 

tidak terpilih dalam suatu kegiatan. PR harus mengusahakan agar 

mereka tidak merasa tidak di akui sebagai karyawan yang berharga. 

5. Penghargaan atas hasil kerja 

Para karyawan menginginkan agar hasil karyanya dihargai, 

meskipun sebenarnya adalah kewajiban mereka untuk bekerja 

segiat-giatnya. Untuk itulah mereka diberi upah. Meskipun 
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demikian, akan selalu terpelihara adanya harmoni, bila diadakan 

cara-cara tertentu sebagai tanda bahwa hasil mereka dihargai. Ini 

bisa dalam bentuk uang, barang atau piagam. 

6. Penyalur perasaan 

     Perasaan tertentu yang menghinggapi para karyawan bisa 

menghambat kegairahan bekerja. Dalam rangka melaksanakan 

employee relations itu, PR perlu banyak melihat dan mendengarkan 

para karyawan. Kegiatan ini  bisa menimbulkan banyak inisiatif 

pula. Mungkin pada PR muncul inisiatif mengadakan mushola, 

menyelenggarakan kantin, membentuk perkumpulan kesenian, 

mengadakan pertandingan olahraga, dsb. 

     Hanya dengan komunikasi antar personal dengan para karyawan, 

PR dapat menyelami perasaan mereka. Dan dengan komunikasi 

pula dapat dibina hubungan yang harmonis. 

4. Pelaksanaan hubungan dengan publik ekstern (External PR) 

             Publik eksternal yang menjadi sasaran PR adalah para pelanggan atau 

konsumen dan khalayak sekitar, instansi pemerintah, pers dan lain lain 

kelompok di organisasi. Dengan kelompok-kelompok tersebut harus 

senantiasa diadakan komunikasi dalam rangka memelihara dan membina 

hubungan yang harmonis dengan mereka. Hubungan baik dengan mereka 

sama pentingnya dengan dengan publik intern turut menentukan sukses 

tidaknya tujuan yang dicapai oleh suatu organisasi. 
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1. Hubungan dengan pelanggan (customer relations) 

     Sukses yang besar yang diperoleh suatu perusahaan ialah 

mendapatkan pelanggan, bukan penjualannya itu sendiri. Setiap barang 

dapat saja dijual untuk satu kali kepada seorang pembeli, akan tetapi 

sebuah perusahaan dikatakan sukses, kalau bisa meningkatkan jumlah 

langganannya yang membeli berulang-kali. 

           Karena itu, para pelanggan tetap harus selalu di-pegang jangan 

sampai pindah perhatiannya dan menjadi pelanggan perusahaan lain. 

Dalam hal itu pelanggan yang baru satu dua kali membeli harus di 

usahakan agar menjadi pelanggan tetap. Sedang mereka yang belum 

pernah membeli sama sekali di usahakan agar tertarik perhatiannya dan 

mencobanya, untuk kemudian digerakkan sehingga menjadi pelanggan 

tetap. Itulah salah satu tugas PR. Caranya melakukan komunikasi baik 

dengan cara publisitas, maupun periklanan. 

2. Hubungan dengan pemerintah (government relations) 

       Sebuah organisasi kekaryaan tidak bisa tidak, akan ada 

hubungannya dengan instansi-instansi pemerintah, seperti kotamadya 

atau kabupaten, kecamatan, kantor telepon, kantor pajak, bank-bank 

pemerintah, PLN dan sebagainya. 
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3. Hubungan dengan pers 

       Hubungan dengan pers disini ialah pers dalam arti luas yakni dalam 

semua media massa, jadi selain surat kabar dan majalah, juga kantor 

berita, siaran radio, siaran televisi, film, balai-iklan, dan sebagainya.
22

 

5. Public Relations Menurut Al-Qur’an 

              PR pada hakekatnya adalah penyampaian berbagai pesan yang 

berupa komunikasi. Al-Qur‟an adalah kitab suci yang berisi petunjuk dari 

Allah bagi umat manusia, karena itu subjek utamanya adalah pengkajian 

terhadap manusia dan segala bentuk-bentuk kebidupan sosialnya. 

       Dalam berbagai literatur tentang kaidah-kaidah Humas dalam Al-

Qur‟an kita dapat menemukan setidaknya enam jenis gaya bicara atau 

pembicaraan (qaulan) yang dikategorikan sebagai kaidah, prinsip 

hubungan masyarakat (public relations) dalam Al-Qur‟an. Public 

relations yang terdapat dalam Al-Qur‟an adalah sebagai berikut:  

a.  Qaulan Ma‟rufa, (Selalu berkata dan berbuat baik) 

     Allah SWT, brfirman dalam Al-Qur‟an surat an-Nisa‟ ayat 36: 

                         

                      

                                                 
      22 Ibid hlm.153 
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Artinya :  

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya 

dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang 

ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 

tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh[294], dan teman 

sejawat, Ibnu sabil[295] dan hamba sahayamu. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan 

membangga-banggakan diri.( QS. an-Nisa‟ ayat 36) 

 

        Ayat diatas menunjukkan bahwa hubungan antara manusia yang 

satu dengan yang lainnya merupakan sunnatullah. Manusia berhak 

bekerjasama denagn yang lain dalam rangka mencapi tujuan hidup 

yang dicita-citakan dengan selalu berharap Ridho Allah SWT. 

b.  Qaulan Sadida, (Perkataan yang benar, jujur). 

           Allah Azza Wajalla berfirman dalam Al-Qur‟an surat  An-Nisa, ayat 9 :  

                    

              

 
Artinya :  

dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak 

yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) 

mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada 

Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang 

benar.(QS. An-Nisa, ayat 9) 
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       Kata Qaulan Sadidan (perkataan yang benar), menurut Syaikh Al-

Alusi adalah perkataan yang benar yang disertai dengan lemah lembut 

dan adab yang baik. Maka hendaknya Humas dalam 

mengkomunikasikan sesuatu kepada public hendaknya dilakukan 

dengan benar dan tidak kasar juga dengan tatakrama yang sopan yang 

paling penting info itu akurat. 

c. Qaulan Baligha (tepat sasaran, komunikatif, to the point, mudah 

dimengerti) QS. an-Nisa, ayat 63 : 

                

                 

Artinya : 

mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa 

yang di dalam hati mereka. karena itu berpalinglah kamu dari 

mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan Katakanlah kepada 

mereka Perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. (QS. an-

Nisa, ayat 63) 

 

     Kata baliighan (membekas pada jiwa), hal ini dapat kita pahami 

bahwa seseorang humas atau pimpinan lembaga pendidikan hendaknya 

dalam berkomunikasi mempunyai rasa atau membekas pada lawan 

bicara atau pada publik. 
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d.  Qaulan Ma‟rufa, (Perkataan yang baik). QS. al-Ahzab, ayat 32.  

                     

                       

Artinya :  

Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita 

yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu 

tunduk[1213] dalam berbicara sehingga berkeinginanlah 

orang yang ada penyakit dalam hatinya[1214] dan 

ucapkanlah Perkataan yang baik. (QS. al-Ahzab, ayat 32) 

 

e. Qaulan Karima, (Perkataan yang mulia) QS. al-Isra‟, ayat 23.  

                                

                        

          

Artinya :  

dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik 

pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang 

di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur 

lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah 

kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan 

janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada 

mereka Perkataan yang mulia. (QS. al-Isra‟, ayat 23) 

      

       Dari ayat tersebut jelas bahwa kita diperintahkan untuk 

mengucapkan perkataan yang baik atau mulia karena perkataan yang 

baik dan benar adalah suatu komunikasi yang menyeru kepada 

kebaikan dan merupakan bentuk komunikasi yang menyenangkan. 
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f. Qaulan Layyinan, (perkataan yang lembut) QS. Thaha, ayat 43-44 

                                    

Artinya :  

Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, Sesungguhnya Dia 

telah melampaui batas, Maka berbicaralah kamu berdua 

kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, Mudah-

mudahan ia ingat atau takut". (QS. Thaha, ayat 43-44). 

 

       Dari ayat tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Qaulan 

Layina berarti pembicaraan yang lemah-lembut, dengan suara yang 

enak didengar, dan penuh keramahan, sehingga dapat menyentuh hati 

maksudnya tidak mengeraskan suara, seperti membentak, meninggikan 

suara. Siapapun tidak suka bila berbicara dengan orang-orang yang 

kasar. Rasullulah selalu bertuturkata dengan lemah lembut, hingga 

setiap kata yang beliau ucapkan sangat menyentuh hati siapapun yang 

mendengarnya. Dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan, yang dimaksud 

layina ialah kata kata sindiran, bukan dengan kata kata terus terang 

atau lugas, apalagi kasar. 

        Ayat di atas adalah perintah Allah SWT kepada Nabi Musa dan 

Harun agar berbicara lemah-lembut, tidak kasar, kepada Fir‟aun. 

Dengan Qaulan Layina, hati komunikan (orang yang diajak 

berkomunikasi) akan merasa tersentuh dan jiwanya tergerak untuk 

menerima pesan komunikasi kita. 
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       Dengan demikian, dalam komunikasi Islam, semaksimal mungkin 

dihindari kata-kata kasar dan suara (intonasi) yang bernada keras dan 

tinggi. Allah melarang bersikap keras dan kasar dalam berdakwah, 

karena kekerasan akan mengakibatkan dakwah tidak akan berhasil 

malah ummat akan menjauh. Dalam berdoa pun Allah memerintahkan 

agar kita memohon dengan lemah lembut, “Berdoalah kepada 

Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lemahlembut, sungguh 

Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas,” (Al A’raaf 

ayat 55) 

6. Qaulan Maysura, (Perkataan yang ringan) QS. al-Isra‟ ayat 28. 

                               

Artinya :  

dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh 

rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, Maka 

Katakanlah kepada mereka Ucapan yang pantas. (QS. al-

Isra‟ ayat 28). 

 

       Itulah beberapa ayat-ayat al-Qur‟an yang menjelaskan secara 

umum mengenai hubungan masyarakat (public relation) yang harus 

di jalankan oleh manusia pada khususnya seorang PR. 
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B. PERILAKU KONSUMEN 

1. Pengertian Perilaku Konsumen 

       Konsep perilaku konsumen mengalami perubahan secara terus 

menerus dari waktu kewaktu dimana konsep-konsep dasar dari ilmu 

pemasaran dan perilaku konsumen didasari oleh kebutuhan, keinginan 

dan permintaan. 

  Beberapa pakar di bidang manajemen memberikan batasan yang 

sangat lengkap tentang perilaku konsumen. Diungkapkan oleh Schiffman 

dan Kanuk dalam bukunya Consumer Behavior, menyatakan bahwa 

batasan perilaku konsumen adalah “The term consumer behavior refrs to 

the behavior that consumer display in searching for, purchasing, using, 

evaluating, and disposing of products and services that they expect will 

satisfy their needs”. Istilah perilaku konsumen merujuk kepada perilaku 

yang diperlihatkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, 

menggunakan mengevaluasi, dan menghabiskan produk barang dan 

produk jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka.
23

 

       Perilaku konsumen merupakan studi yang mengkaji bagaimana 

individu membuat keputusan membelanjakan sumberdaya yang tersedia 

dan dimiliki (waktu, uang, usaha) untuk mendapatkan barang atau jasa 

yang nantinya akan dikonsumsi. 
24

 Menurut teori ekonomi dijelaskan 

bahwa manusia merupakan makhluk ekonomi yang selalu berusaha 

memaksimalkan kepuasannya dan selalu bertindak sosial. Para konsumen 

akan selalu memaksimalkan kepuasannya selama kemampuan 

                                                 
      

23
Schiffman dan Kanuk, Consumer Behavior, 1994, dikutip oleh Mulyadi Nitisusastro, Perilaku 

Konsumen, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.31. 

      
24

Tatik Suryani, “Perilaku Konsumen Implikasi pada Strategi Pemasaran”, (Jakarta: Graha 

Ilmu, 2012)  h.6. 
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finansialnya memungkinkan. Mereka memiliki pengetahuan tentang 

alternatif produk yang dapat memuaskan kebutuhan mereka.
25

 

       Perilaku konsumen merupakan tindakan yang langsung terlibat 

dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk atau jasa, 

termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusulinya.
26

 

       Menurut Swatha dan Handoko perilaku konsumen (consumer 

behavior) definisikan sebagai kegiatan individu yang secara langsung 

terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan 

jasa-jasa, termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada 

persiapan dan menentukan kegiatan-kegiatan tertentu.
27

 

       Perilaku konsumen menurut Kotler dan Keller adalah studi 

bagaimana individu, kelompok dan organisasi memilih, membeli, 

menggunakan dan menempatkan barang, jasa, ide atau pengalaman untuk 

memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka.
28

 

       Dari penjelasan diatas dapat penulis tarik intisari bahwa yang 

dimaksud dengan perilaku konsumen adalah suatu tindakan atau aktivitas 

yang terlibat di dalam perencanaan, pembelian dan penentuan produk serta 

jasa konsumen yang diharapkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan 

                                                 
      

25
Bilson Simamora, Panduan Riset Perilaku Konsumen, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 

h.2. 

      
26

Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h.2. 

      
27

Swastha, Handoko, Analisis Perilaku Konsumenten Terhadap Produk Tabungan Perbankan, 

(Solo: PT. Aksara Solopos, 2010), h.10. 

      
28

Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, edisi ke-XI, diterjemahkan oleh Benyamin Molan, Jilid 2, 

(Jakarta: Gramedia, 2005), h.201. 
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keinginan konsumen.
29

 Kebutuhan dan keinginan konsumen adalah mutlak 

harus dipenuhi oleh setiap individu, perusahaan atau instansi. 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

       Asumsi yang terjadi dikalangan masyarakat mengenai perilaku 

konsumen selalu mengarah kepada mendapatkan kepuasan atau Utility 

dalam kegiatan konsumsinya. Utility secara bahasa berarti berguna, 

membantu atau menguntungkan. Dalam konteks ekonomi, utilitas 

dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang 

konsumen ketika mengkonsumsi suatu barang.
30

  

       Dimana seseorang dalam mengambil suatu keputusan membeli 

produk atau memakai jasa memikirkan tingkat kepuasan sebagai faktor 

yang diambilnya. 

       Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam 

pembelian barang ataupun jasa ialah faktor psikologis, faktor situasional 

dan faktor sosial.
31

 Adapun faktor-faktornya sebagai berikut: 

1. Faktor Psikologis 

       Faktor psikologis mencangkup persepsi, motivasi pembelajaran, 

sikap dan kepribadian. Sikap dan kepercayaan merupakan faktor 

psikologis yang memengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

       Sikap adalah suatu kecendrungan yang dipelajari untuk beraksi 

terhadap penawaran produk dalam situasi dan kondisi tertentu secara 

konsisten. Sikap mempengaruhi kepercayaan dan kepercayaan juga 

mempengaruhi sikap. 

                                                 
      

29
Chistina Whidya Utami, Manajemen Ritel Strategi dan Implementasi Operasional Bisnis Ritel 

Modern Di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2012),  h.45. 

      
30

Imamudin Yuliadi, Op.Cit, h.21. 

      
31

Etta Mamang Sangadji, Sopiah, Op.Cit, h.24. 
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       Kepribadian adalah pola individu untuk merespon stimulus yang 

muncul dari lingkungannya. Termasuk didalam kepribadian adalah opini, 

minat, dan prakarsa. Pembelajaran berdampak kepada adanya perubahan. 

Seorang individu/konsumen dikatakan belajar jika ada perubahan ke arah 

yang lebih baik dalam tiga aspek Kognitif
32

, Afektif
33

 dan Psikomotor
 34

  

yang bersifat  relatif permanen. Konsumen akan belajar setelah mendapat 

pengalaman, baik pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain.
 

Setelah membeli dan mengkonsumsi produk, konsumen akan merasa puas 

atau tidak puas. Jika puas konsumen akan melakukan pembelian ulang di 

waktu yang lain. Namun sebaliknya, jika tidak puas konsumen tidak akan 

melakukan pembelian dilain waktu.
 35

 

 

2. Pengaruh Faktor Situasional 

       Faktor situasional mencangkup keadaan sarana dan prasarana tempat 

belanja, waktu belanja, penggunaan produk dan kondisi saat pembelian. 

Keadaan sarana dan prasarana tempat belanja mencangkup tempat parkir, 

gedung, eksterior dan interior toko, pendingin udara, penerangan, tempat 

ibadah dan sebagainya. Waktu yang tepat untuk belanja bagi setiap orang 

tentu berbeda-beda. Orang yang sibuk bekerja pada siang hari akan 

memilih waktu disore hari atau malam hari untuk berbelanja. Kondisi saat 

pembelian produk bisa jadi saat senang, sehat, sedih, kecewa ataupun 

sakit hati. Kondisi konsumen saat melakukan pembelian akan 

mempengaruhi pembuatan keputusan konsumen.
 
 

 

 

                                                 
      32

Kognitif adalah proses psikologis seseorang yang merujuk pada struktur dan proses mental yang 

meliputi pemikiran, pemahaman, dan penginterprestasian. 

      
33

Afektif adalah proses psikologis dalam diri seseorang yang meujuk kepada emosi, perasaan, atau 

suasan hati. 

      
34

Psikomotor adalah proses psikologis untuk melakukan gerakan atau tindakan manusia. 

      
35

Ibid. h. 25. 
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3. Pengaruh Faktor Sosial 

Mengenai faktor sosial ini mencangkup undang-undang atau 

peraturan, keluarga, kelompok, kelas sosial dan budaya.
 36

 

1) Sebelum memutuskan untuk membeli produk, konsumen akan 

mempertimbangkan apakah pembelian produk tersebut diperbolehkan 

atau tidak dalam aturan undang-undang yang berlaku. Jika 

diperbolehkan konsumen tidak ragu untuk membelinya. Namun 

sebaliknya, jika dilarang oleh undang-undang konsumen tidak akan 

melakukan pembelian. 

2) Keluarga terkecil terdiri atas ayah, ibu dan anak. Anak yang baik 

tentunya akan melakukan pembelian produk jika ayah atau ibunya 

menyetujuinya atau ayah dan ibu sering membeli produk tersebut. Ada 

dua jenis keluarga dalam kehidupan pembeli, yang pertama adalah 

keluarga orientasi yang merupakan orang tua seseorang. Dari orang 

tualah yang memberi pandangan tentang agama, politik ekonomi dan 

merasakan ambisi nilai pribadi, nilai harga diri dan nilai cinta. Yang 

kedua ialah keluarga prokreasi dimana pasangan hidup anak seseorang 

keluarga merupakan organisasi pembeli dan konsumen yang paling 

penting dalam suatu masyarakat yang telah diteliti. 

3) Untuk kelompok referensi seseorang terdiri dari seluruh kelompok 

yang mempunyai pengaruh langsug maupun tidak langsung terhadap 

                                                 
      

36
Nughroho J. Setiadi, Op.Cit, h.13.  
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sikap atau perilaku seseorang. Beberapa diantaranya adalah seperti 

teman. 

Kelompok referensi pada umumnya dipengaruhi oleh tiga cara. 

Pertama kelompok referensi memperlihatkan perilaku dan gaya hidup 

baru. Kedua mereka mempengaruhi sikap dan jati diri seseorang 

karena orang tersebut umumnya ingin menyesuaikan diri. Ketiga 

mereka menciptakan tekanan untuk menyesuaikan diri yang dapat 

mempengaruhi pilihan produk pada merek seseorang. 

4) Untuk kelas sosial yang ada di masyarakat, contohnya kelas atas, kelas 

menengah dan kelas bawah. Kelas sosial ialah kelompok yang relatif 

homogen dan bertahan lama dalam suatu masyarakat, yang tersusun 

secara Hierarki
37

 dan keanggotaannya mempunyai nilai, minat dan 

perilaku yang serupa. 

5) Untuk budaya atau subbudaya, setiap kebudayaan terdiri dari sub 

budaya yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi 

yang lebih spesifik untuk para anggotanya.
38

 Sub budaya dapat dilihat 

berdasarkan kelompok nasionalisme, kelompok keagamaan, kelompok 

ras dan area geografis. Contohnya suku sunda, suku jawa, suku 

                                                 
      

37
Hierarki adalah urutan tingkatan atau jenjang jabatan  (pangkat kependudukan), pengertian 

Hierarki baik dalam lingkungan pemerintahan profane maupun pemerintah agama selalu mengandung 

unsur ketidaksamaan, dalam Hierarki selalu ada subordinasi kekuasaan mulai dari kekuasaan tertinggi 

sampai terendah. 

      
38

Nughroho J. Setiadi, Op.Cit, h.13. 



34 

 

 

madura. Tiap suku mempunyai budaya dan subbudaya yang berbeda 

termasuk juga dalam perlaku serta konsumsinya.
 39

 

3. Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam 

1. Teori Konsumen 

       Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia dalam 

memanfaatkan, mengelola dan menggunakan sumberdaya alam yang 

ada untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Ilmu ekonomi 

adalah suatu bidang studi yang cukup lama berkembang. Didalam 

ekonomi konvensional didefinisikan bahwa ilmu ekonomi adalah studi 

tentang manusia, secara individu dan bermasyarakat, membuat pilihan 

dalam menggunakan sumber yang terbatas sehingga ia dapat 

memenuhi keinginannya secara maksimal mungkin yaitu mencapai 

kepuasan dan kemakmuran yang paling maksimum.
40

 

       Menurut pandangan Islam ilmu ekonomi adalah ilmu yang 

membahas tentang upaya-upaya menggandakan dan meningkatkan 

produktifitas barang dan jasa atau dengan kata lain berkaitan dengan 

produksi suatu barang dan jasa. Dalam kegiatan ekonomi, pelaku yang 

berdindak didalamnya terbagi menjadi produsen, konsumen dan 

distibutor. Salah satu kegiatan ekonomi yang dibahas dalam ilmu 

ekonomi adalah tingkah laku konsumen dalam memenuhi 

kebutuhannya. Dalam pandangan ekonomi konvensional perilaku atau 

tindakan konsumen didasarkan pada aturan kebebebasan mutlak. 

Berbeda dengan teori ekonomi konvensional, dalam teori ekonomi 

Islam mengajarkan umat manusia pada umumnya dan umat muslim 

                                                 
      

39
Ibid. 

      
40

Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi Teori Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012),  h. 25. 
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pada khususnya untuk berpegang pada norma dan batas-batas yang 

berlandaskan kepada ketentuan-ketentuan syariah. 

       Pada dasarnya konsumsi merupakan salah satu bagian kecil dari 

studi ilmu ekonomi. Dalam mata rantai kegiatan ekonomi adalah 

produksi, konsumsi, dan distribusi, adapun konsumsi kegiatan yang 

paling penting dari ketiganya. Teori perilaku konsumen (consumer 

bahavior) mempelajari bagaimana manusia memilih diantara berbagai 

pilihan yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumber daya 

(resources) yang dimilikinya. Dalam ekonomi konvensional perilaku 

konsumen dituntut oleh dua nilai dasar, yaitu rasionalisme dan 

ulititarianisme. Diprakarsai oleh Bentham yang mengatakan bahwa 

secara umum tidak seorangpun dapat mengetahui apa yang baik untuk 

kepantingan dirinya kecuali orang itu disini. Dengan demikian 

pembatasan terhadap kebebasan individu, baik oleh individu lain 

mapun oleh penguasa. 

       Rasionalisme dalam ekonomi konvensional mengandung 

pengertian bahwa setiap konsumen berkonsumsi sesuai dengan 

sikapnya yaitu Homo Economic
41

. Secara lebih spesifik konsumen 

akan bertindak untuk memenuhi kepentingan sendiri. Oleh karena itu, 

rasionalisme ini bermakna pada perjuang untuk kepentingan sendiri 

                                                 
      

41
Homo Economic adalah makhluk yang dalam memenuhi kebutuhannya selalu 

mempertimbangkan antara pengorbanan dan hasil yang akan diperoleh, sesuai dengan prinsip-prinsip 

ekonomi. 
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yang selalu senantiasa diukur dengan beberapa banyak uang atau 

bentuk kekayaan lain diperoleh.
42

 

       Makna Utulitarianisme sering kali disebut dengan 

Utulitarianisme Hedonis, Hal yang merupakan suatu pandangan yang 

mengukur benar atau salah. berdasarkan kriteria kesenangan dan 

kesusahan. Sesuatu dianggap benar apabila memberikan kesenangan 

dan begitu sebaliknya. Dengan dua nilai dasar ini perilaku 

memberikan kesenangan atau kenikmatan. Jadi, sesuatu yang 

menyebabkan susah akan ditinggalkan, sedangkan sesuatu yang 

membuat kesenangan akan dikejar.
43

 

       Teori perilaku konsumen yang dibangun berdasarkan syariah 

Islam memiliki perbedaan yang mendasar dengan teori konvensional. 

Perbedaan ini menyangkut nilai dasar pondasi teori, motif dan tujuan 

konsumsi. Konsumsi yang Islami berpedoman pada ajaran Islam yang 

tujuan utamanya adalah pencapaian maslahah bukan utilitas. 

Maslahah dalam hal ini adanya suatu manfaat dan keberkahan dari 

kegiatan konsumsi. Konsumen memperoleh tidak hanya manfaat 

setelah mengkonsumsi dalam bentuk psikis dan fisik, namun 

memperoleh keberkahan ketika ia mengkonsumsi dari barang dan jasa 

yang dihalalkan oleh syariat Islam. Sesuai dengan firman Allah SWT 

Q.S al-Baqarah ayat 172. 

                    

            

 

                                                 
      

42
M.B Hendri Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islami, (Yogyakarta: Jalasutra, 2003), h. 119. 

      
43

Ibid, h. 120. 
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Artinya:  

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki 

yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan 

bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya 

kamu menyembah. (Q.S al-Baqarah ayat 172). 

 

       Dari ayat diatas menerangkan bahwa mengkonsumsi yang halal 

(baik) merupakan kepatuhan kepada Allah SWT, karena dapat 

memperoleh ganjaran pahala
44

. Pahala inilah yang kemudian dirasakan 

sebagai berkah
45

 dari barang dan jasa. Menurut Abu Abdillah 

Muhammad Bin Al-Hasan Bin Farqad Al-Syaibani menyatakan bahwa 

apabila manusia telah merasa cukup dari apa yang dibutuhkan kemudian 

bergegas pada kebajikan, sehingga mencurahkan perhatiannya pada 

urusan akhirat adalah lebih baik bagi mereka kelak.
46

 Pencarian harta 

sebanyak-banyaknya tidak dilarang didalam Islam bahkan dianjurkan 

namun Islam membatasi agar tidak berlebih lebihan dalam 

membelanjakannya.  

       Penjelasan ini sesuai dengan yang telah diberitakan Allah SWT 

yang  memberitahu  kepada makhluk Allah sebagai petunjuk dalam 

menjalankan kehidupan ini,  sesuai dengan firman Allah SWT dalam 

Q.S al-A‟raf ayat 31. Yang berbunyi: 

                                                 
      

44
Pahala adalah ganjaran baik dari Allah atas setiap perbuatan baik yang dilakukan. 

      
45

Berkah adalah kebaikan yang Allah berikan dengan banyaknya lagi tetap kepada hambanya 

sebagai balasan dari aktivitasnya. 

      
46

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Op.cit. h.129. 
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Artinya:  

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap 

(memasuki) masjid, Makan dan minumlah, dan janganlah 

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang yang berlebih-lebihan. (Q.S al-A‟raf ayat 31) 

 

       Berdasarkan ayat diatas dijelaskan mengenai sikap berlebih-lebihan 

termasuk dalam berkonsumsi, konsumsi yang berlebih-lebihan 

merupakan istilah ciri khas dari masyarakat yang Israf
47

 dan Tabzir
48

 

yang selalu mengamburkan uang walaupun memang milik sendiri.
49

 dan 

sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui 

batas, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.
50

 

2. Perbedaan Keinginan dan Kebutuhan 

       Perbedaan antara keinginan dan kebutuhan pergerakan awal dari 

kegiatan konsumsi dalam ekonomi konvensional adalah adanya 

keinginan. Islam menolak perilaku manusia untuk selalu memenuhi 

keinginannya, karena pada dasarnya manusia memiliki kecendrungan 

terhadap keinginan yang baik dan buruk. Keinginan manusia didorong 

oleh kekuatan yang ada didalam diri atau disebut hawa nafsu yang 

menjadi penggerak seluruh perilaku manusia. Kualitas hawa nafsu 

seseorang berbeda-beda maka kapasitas keinginannya pun berbeda-

beda. Dalam Islam manusia harus mampu mengendalikan dan 

mengarahkan keinginannya sehingga dapat membawa manfaat bagi 

dunia dan akhirat.
51

 

                                                 
      

47
Israf adalah perilaku menyimpang dari menggunakan harta tidak sesuai dengan tempatnya. 

      
48

Tabzir adalah suatu perilaku menghambur-hamburkan harta secara berlebihan. 

      
49

Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 22. 

      
50

Said Salim, Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004), h. 419. 

      
51

Ibid. 
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       Keinginan yang dikendalikan dan diarahkan dapat membawa 

kemanfaatan yakni kebutuhan. Kebutuhan dituntut oleh rasional 

normatif dan positif, yaitu rasionalitas ajaran Islam, sehingga bersifat 

terbatas dan terukur dalam kuantitas dan kuualitasnya. Karena 

kesejahteraan hakiki bagi manusia menurut Al-Ghazali tergantung 

kepada pencairan dan pemeliharaan lima tujuan dasar: (1) agama, (2) 

jiwa, (3) keluarga dan keturunan, (4) harta atau kekayaan, dan (5) akal 

atau intelektual.
52

 Kelima kebutuhan ini semuanya penting untuk 

mendukung suatu perilaku kehidupan yang Islami. Untuk mencukupi 

kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan/ keinginan adalah tujuan 

dari aktivitas ekonomi Islam, dan usaha pencapaian tujuan itu adalah 

salah satu kewajiban dalam beragama. Maslahah merupakan tujuan 

utama dalam hidup seorang muslim. 

3. Preferensi Konsumsi yang Islami 

       Berdasarkan perspektif Islam antara benda satu dengan benda 

lainnya yang dapat terpilih untuk dikonsumsi bukan merupakan subtitusi 

yang sempurna. Terdapat benda ekonomi yang lebih berharga dan 

bernilai sehingga akan diutamakan atau dibandingkan pilihan konsumsi 

lainnya. Dalam pemenuhannya berdasarkan tingkat kemaslahatan yang 

dibutuhkan untuk menunjang kehidupan yang Islami.  

                                                 
      

52
Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 62. 



40 

 

 

       Manusia yang termasuk makhluk multidimensi yaitu makhluk yang 

didalam dirinya terdapat beberapa aspek yang cendrung menggerakan 

manusia untuk berbuat, bertindak dan  membutuhkan sesuatu. Sehingga 

manusia terdorong untuk melakukan sesuatu guna memenuhi 

kebutuhannya. Dalam konsumsi Islam senantiasa memperhatikan halal-

haram, komitmen dan konsekuensi dengan kaidah-kaidah dan hukum-

hukum syariat yang mengatur konsumsi agar tercapai kemanfaatan 

konsumsi seoptimal mungkin dan mencegah penyelewengan dari jalan 

kebenaran dan dampak mudharat
53

 bagi dirinya maupun orang lain. 

       Adapun kaidah-kaidah atau prinsip dasar konsumsi Islami adalah 

sebagai berikut:
54

 

1. Prinsip syariah yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi 

dalam melakukan konsumsi dimana terdiri dari: 

a. Prinsip akidah yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk 

ketaatan atau beribadah sebagai perwujudtan keyakinan manusia 

sebagai makhluk yang mendapatkan beban khalifah dan amanah 

dibumi yang nantinya diminta pertanggung jawaban oleh 

penciptanya. 

b. Prinsip ilmu yaitu seorang ketika akan mengkonsumsi harus tahu 

ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang 

                                                 
      

53
Mudharat adalah suatu hal yang tidak menguntungkan, selalu mendatangkan kerugian yang tidak 

disukai umat manusia. 

      
54

Arif Pujiyono, Op.Cit, h. 199. 
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berkaitan dengan apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram 

baik ditinjau dari zat, proses, maupun tujuannya. 

c. Prinsip amaliah sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah 

diketahui tentang konsumsi ilsmai tersebut. Seorang ketika sudah 

berakidah yang lurus dan berilmu maka dia akan mengkonsumsi 

hanya yang halal serta menjauhi yang haram atau subhat. 

2. Prinsip kuantitas yaitu sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah          

dijelaskan dalam syariat Islam, diantaranya sebagai berikut: 

a. Sederhana yaitu mengkonsumsi yang sifatnya ditengah-tengah 

antara menghamburkan harta dengan pelit, tidak bermewah-mewah, 

tidak mubadzir, hemnat. 

b. Serasi yaitu sesuai antara pemasukan dan pengeluaran artinya 

dalam melakukan konsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan 

yang dimilikinya, bukan hanya besar pasak daripada tiang. 

c. Seimbang yaitu menabung dan investasi harus pas artinya tidak 

semua kekayaan digunakan untuk konsumsi tetapi juga disimpan 

untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri. 

3. Prinsip prioritas dimana hal ini memperhatikan urutan kepentingan 

yang harus diperioritaskan/ didahulukan agar tidak terjadi 

kemudharatan.
55

 Yaitu: 

                                                 
      

55
Ibid, h. 200. 
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a. Primer (dharuriyat) yaitu konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar 

manusia dapat hidup dan menegakan kemaslahatan dirinya dunia 

dan agamanya serta orang terdekat, seperti makanan pokok.
56

 

b. Sekunder (hajjiyat) yaitu konsumsi untuk menambah / menigkatkan 

tingkat kualitas hidup yang lebih baik, misalnya mengkonsumsi 

madu, susu dan sebagainya. 

c. Tersier (tahsiniyat) yaitu untuk memenuhi konsumsi manusia yang 

jauh lebih membutuhkan, misalnya mengkonsumsi makanan mewah 

dan mahal.
57

 

4. Prinsip sosial yaitu memperhatikan lingkungan sosial disekitarnya 

sehingga terciptanya keharmonisan hidup dalam bermasyarakat, 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Kepentingan umat yaitu saling menanggung dan menolong 

sebagaimana bersatunya suatu badan apabila skit pada salah satu 

anggotanya maka anggota badan yang lainnya merasakan sakitnya 

juga. 

b.  Keteladanan yaitu memberikan contoh yang baik dalam 

berkonsumsi apalagi jika dia seorang tokoh atau pejabat atau orang 

yang dihormati yang banyak mendapatkan sorotan di masyarakat. 

                                                 
      

56
Muhammad Abdul Manan, Ekonomi Islam: Teori dan Praktik, diterjemahkan oleh Potan Arif 

Harahap,  (Jakarta: Intermasa, 1992),  h. 48. 

      
57

Ibid. 
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c. Kebaikan yaitu tidak membahayakan orang lain artinya dalam 

mengkonsumsi justru tidak merugikan dan memberikan madharat 

ke orang lain seperti meroko, minum alkohol, dan sebagainya. 

5. Kaidah lingkungan yaitu dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan 

kondisi potensi daya dukung sumber daya alam dan keberlanjutan atau 

tidak merusak lingkungan.
58

 

       Kaidah umum Tidak meniru atau mengikuti pembuatan konsumsi 

yang tidak mencerminkan oleh konsumsi Islami seperti suka menjamu 

denga tujuan bersenang-senang atau memamerkan kemewahan dan 

menghambur-hamburkan harta. 

4. Kepribadian dan Perilaku Konsumen Muslim 

       Para ekonom konvensional memperhatikan dan mendalami 

kepribadian konsumen untuk menguasai segmentasi pasar. Atau dengan 

kata lain, hal ini mereka mempelajari dalam kaitannya dengan pasar dan 

pemasaran. Agak berbeda dengan mereka, dalam hal ini para ekonom 

muslim tidak langsung mengaitkannya dengan pasar dan pemasaran, 

melainkan untuk mengukur sejauh  mana tingkat wawasan dan kesadaran 

mereka terhadap perspektif islami.
59

 

       Perbaruan budaya di negara muslim telah menimbulkan perubahan 

perilaku yang luar biasa pada umat Islam. Dorongan untuk hidup bebas 

sudah tentu memaksa mereka seolah kehilangan kesadarannya pada ajaran 

agama. Suka atau tidak suka, hal ini sudah terjadi dilingkungan kita. 

Kiranya saat ini perlu adanya pembaharuan perilaku terhadap mereka. 

                                                 
      

58
Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Al-Fiqh At-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khattab, 

diterjemahkan oleh Asmuri Solihan Zam Al-Ashyari, (Jakarta: 2010),  h. 182. 

      59 Muhammad Muflih, Perilaku konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam, (Jakarta: 

PT Raja Grafindo, 2006), hlm 86. 
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       Pendekatan studi kepribadian konsumen Muslim sangat tepat dengan 

pembelajaran akhlak seperti yang dikembangkan oleh Abu Yazid al-

Bustami dan Ibnu „Arabi. Dengan menggunakan pendekatan pembelajaran 

akhlak mereka, bukan seperti manjauhkan diri konsumen dari hal-hal yang 

berbau duniawi seperti zuhud.
60

 Perilaku seperti inilah yang menurut 

dunia Akhlak melahirkan sikap qana‟ah. 

      Untuk manjadi qana‟ah, seseorang konsumen muslim perlu mengenal 

dirinya dan tuhannya. Tahap-tahap yang harus dia lakukan adalah 

menjalankan amal ma‟ruf nahi mungkar, selalu menambah tingkat 

keimanannya, dan selalu berkontemplasi melauli fakir dan zikirnya. 

Dengan demikian dia akan merasa puas sekalipun dia menderita. Nabi 

Muhammad Saw. Dalam sebuah haditsnya bersabda: “Tidak sempurna 

keimanan seseorang yang tidak menggap penderitaan sebagai nikmat dan 

kenikmatan (duniawi) sebagai musibah.” 

       Qana‟ah merupakan cerminan kepuasan seseorang baik secara 

lahiriah maupun batiniyah. Qana‟ah mendorong seorang konsumen 

muslim bersifat adil. Adil yang dispiritkan oleh qana‟ah mendorongnya 

untuk lebih dari sekadar adil sehingga dia ihsan. Dan akhirnya ihsan, baik 

terhadap Tuhan dan manusia, menjadikannya qana‟ah kembali. Oleh 

                                                 
      60 Zuhud adalah tidak materialistis, rakus atau tamak merasa cukup puas dengan keadaan yang di 

terima saat ini, tidak merintih dan menggerutu terhadap Tuhannya. 
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karena qana‟ah adalah cahaya keimanan, dia tidak boleh redup.
61

 Melalui 

proses perputaran segitiga seperti pada gambar dibawah ini : 

 

 Kepuasan 

 

                               

  

          

        Manusia yang qana‟ah bukan berarti selamanya mengorbankan diri 

sehingga nasib dirinya sendiri di abaikan. Oleh karena menurut 

konfigurasi di atas sesorang konsumen muslim yang qana‟ah mendorong 

sikap adilnya, maka konsumsinya selalu terukur dan teranalisis dengan 

baik, baik untuk maslahat saat ini maupun maslahat akan datang. 

       Paham keadilan, keikhlasan, dan qana‟ah sebetulnya turunan dari 

prinsip tauhidy and brotherhood dan distributive justice. Prinsip-prinsip 

ini menerangkan bahwa segala sumber daya yang ada dimuka bumi ini 

adalah milik Allah. Sumber daya ini harus dimanfaatkan agar manusia 

dapat hidup sekaligus bertafakur kepada Tuhannya. Oleh karena sumber 

daya milik Tuhan tidak bisa digali dan di olah oleh seorang manusia saja, 

dia perlu bekerja sama dengan manusia-manusia lainnya. Dalam hal ini, 

                                                 
      61 Ibid.hlm 87 

Qana‟ah 

     Adil     Ihsan 
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mereka meminta bimbingan dan pertolongan Tuhan agar upaya mereka 

mendatangkan manfaat.  

       Menurut Sarkaniputra (2013:28) pemanfaatannya tidak sekedar 

berkisar pada tematik sumber daya yang optimal pertukaran antar barang 

dan jasa melalui pasar, dan memaksimumkan laba, tetapi yang paling 

penting dari itu semua adalah keadilan sosial. Mewujudkan keadilan 

sosial dalam persaudaraan Islam adalah tugas suci dari setiap individu, 

karena amal saleh ini sebagai bekal untuk pertanggung jawaban di hari 

akhir dari setiap diri.
62

 

       Itulah kenapa secara asimetris prinsip tauhidy and brotherhood dan 

distributive justice memiliki hubungan yang cukup erat terhadap sikap 

adil, ihsan, dan qana‟ah. Implikasi yang lebih luas dalam hal ini di 

uraikan melalui gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                                                 
      62  Ibid.hlm 89 
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        Gambar diatas menyajikan kerangka kepribadian konsumen Muslim 

yang dipersonifikasikan oleh prinsip tauhidy and brotherhood dan distributive 

justice. Dia dirancang untuk menujukkan struktur dan sifat kepribadian 

konsumen muslim yang tepat. Kerangka tersebut mengemukakan ada tiga 

dimensi yang secara bersama di dipersonifikasi oleh prinsip tauhidy and 

broterhood dan distributive justice, yaitu dimensi ketulusan sosial, dimensi 

rasional, dan dimensi kebahagiaan. Seorang konsumen memiliki dimensi 

ketulusan sosial manakala selalu sabar, berprasangka terhadap sesama 

makhluk, dan peka terhadap lingkungan. Dikatakan memiliki dimensi rasional 

manakala bentuk pikiran dan tindakannya logis, terhitung, terukur, teranalisis 

dengan baik, dan melalui penalaran yang tepat.  

       Dikatakan memiliki dimensi kebahagiaan manakala dekat dengan Tuhan 

dan sesama makhluk, tenang jiwanya, puas jasmaninya, dan mencintai 

keindahan. Hal-hal tersebut merupakan indikator dari masing-masing dimensi. 

        Semua indikator yang terhimpun dlam tiga dimensi tersebut tidak melulu 

bergerak parsial. Umumnya bentuk pergerakan mereka simultan satu dengan 

yang lain. Misalnya, menahan diri untuk tidak boros dan memilih sikap hemat 

tidak sekedar dibentuk oleh dorongan sabar, melainkan juga oleh dorongan 

logis, analisis yang baik, kepuasan jasmaniyah, ketenangan jiwa, dan dekat 

dengan Tuhan.        
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BAB III 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah Singkat CV. Fariz Digital Printing 

       CV. Fariz Digital Printing berawal dari usaha digital printing kecil-kecilan 

yang lebih memfokuskan pada cetak foto, hal ini terjadi pada tahun 2008. 

seiring dengan berjalannya waktu, dua tahun kemudian dengan membuka 

workshop di Jl. Hayam Wuruk No.1 Tanjung karang timur Chandra Karang C-

Shop Lantai Dasar.  

       Berawal dari tempat inilah CV. Fariz Digital Printing mempunyai mesin-

mesin digital printing yang modern, usaha ini didirikan oleh Bapak Haris 

Irwandy A.md.63 

       Dari tahun ke tahun semakin banyak produk yang di tawarkan tidak hanya 

cetak foto saja melainkan cetak stiker, kartu nama, undangan, nota, pin, 

gantungan kunci, mug, kalender, edit video dan lain lain. Dan untuk cetak 

banner, roll banner serta cetak dalam ukuran yang besar CV. Fariz Digital 

Printing masih bekerja sama dengan perusahaan digital printing lain, karena alat 

atau mesin yang dibutuhkan untuk mencetak ukuran besar belum dimiliki oleh 

CV. Fariz Digital Printing.
64

 

                                                 
      

63
 Dokumentasi,, CV. Fariz digital printing dicatat Tanggal 2 April 2018. 

      
64

 Wawancara dengan Haris Irwandy (Pimpinan) CV. Fariz digital printing Tanggal 2 April 2018. 
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Pertumbuhan CV. Fariz Digital Printing yang dari tahun ketahun 

meningkat ini tentunya berkat kemampuan seorang PR yang mampu menjalin 

hubungan yang baik dengan internal atau  karyawan maupun dengan eksternal 

atau konsumen dan publik. 

B. Profil CV. Fariz digital printing  

       CV. Fariz digital printing memasarkan barang hasil cetakannya di Chandra 

Karang C-Shop Lantai Dasar sejak tahun 2010 sedangkan untuk cetak dalam 

jumlah yang banyak maka proses pencetakannya akan di kerjakan di rumah 

produksinya yakni di Jl. Romowijoyo, Gg, Petai No. 120a Tanjung Karang 

Timur, Sawah Lama. 

       Di dalam dunia digital printing saat ini telah memasuki fase puncak di 

mana hampir semua pekerjaan cetak yang sebelumnya dikerjakan secara 

manual atau analog sekarang bisa dikerjakan dan diselesaikan secara digital, 

seiring dengan berkembangnya teknologi yang modern. Secara kuantitas 

perkembangan digital printing makin menjamur menawarkan segala 

kemudahan, kecepatan dan pelayanan tetapi banyak pula yang tidak di barangi 

dengan kualitas pelayanan  konsumen muslim yang memiliki keunggulan 

bahwa mereka dalam memenuhi kebutuhannya tidak hanya sekedar memenuhi 

kebutuhan individual atau materi, tetapi juga memenuhi kebutuhan sosial atau 

spiritual.  

       Dan berkaca kepada hal di atas CV. fariz digital printing mencoba 

menjawab semua tentang dunia digital printing dan berhasil membuktikan 
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bahwa pelayanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan individual atau 

materi dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan baik. Yakni dengan 

meningkatkakulaitas n selalu berkata jujur, perkataan yang mudah dimengerti 

oleh konsumen, dan dengan lembut dan sopan.
65

 

       Selain berkomunikasi langsung dengan konsumen di workshop PR di CV. 

Fariz digital printing juga mempromosikan hasil produk digital printingnya 

melalui media social, seperti instagram dengan nama id fariz_digitalprinting 

dan farizdigitalprinting_cso. facebook dengan nama id fariz digital printing 

blampung, website dengan alamat www.farizdigitalprinting.id dan media 

social lainnya.
66

 

       Dari media social itulah CV. Fariz digital printing mulai dikenal sampai 

keluar Bandar lampung dan tentunya berkat kegigihan seorang PR dalam 

menarik perhatian konsumen dengan postingan hasil digital printing di CV. 

Fariz digital printing. 

       Konsumen CV. Fariz digital printing pernah dari pulau jawa, padahal 

dipulau jawa sendiri banyak sekali usaha percetakan atau digital printing yang 

jauh lebih professional dan berpengalaman, itu semua berkat keahlian PR 

dalam mempromosikan produk CV. Fariz digital printing, dan meyakinkan 

konsumen, sehingga konsumen yang berada di luar pulau jawapun 

                                                 
      

65
 Wawancara dengan Hendra (Editing) CV. Fariz digital printing dicatat Tanggal 2 April 2018. 

      66 Wawancara dengan Diyah Wulandari (PR) CV. Fariz digital printing dicatat Tanggal 2 April 

2018. 
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mempercayakan orderan nya untuk di buat di CV. Fariz digital printing 

Bandar lampung.
67

 

C. Struktur Organisasi di CV Fariz Digital Printing 

       Struktur organisasi adalah susunan yang terdiri dari sekelompok orang 

yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama Pada tanggal 24 April 2018, 

Penulis mengumpulkan data Struktur Organisasi dan tugas-tugas pokok 

karyawan serta tanggung jawab pada srtuktur CV. Fariz Digital Printing Bandar 

Lampung. Jumlah karyawan di CV. Fariz digital printing 4 orang perempuan 

dan laki-laki 9 orang dan jumlah total hanya 13 orang karyawan.
68

  

       Dari 13  karyawan tersebut 1 orang PR, 7 orang editing, 1 orang bendahara, 

1 orang kasir, dan 3 orang finishing.  

       Untuk mengetahui  tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan, 

akan diuraikan pada penjelasan berikut ini : 

1. Direktur (Pimpinan CV. Fariz Digital Printing) 

       Pimpinan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung 

jawab penuh kepada perusahaan. Direktur mempunyai tugas dan tanggung 

jawab sebagai berikut : 

a. Membuat dan mengamankan konsep rencana atau target kerja tahunan dan 

digital printing atau omzet. 

                                                 
       67

 Wawancara dengan Denny Aditya (Editing) CV. Fariz digital printing dicatat Tanggal 2 April 

2018. 
      

68
 Dokumentasi, CV. Fariz digital printing dicatat Tanggal 2 April 2018 
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b. Mempertimbangkan,mengamankan, mengawasi dan mengarahkan rencana 

kerja agar se-efisien mungkin dalam menyusun hasil terbaik dan sesuai 

dengan budget yang tersedia.  

c. Mengontrol seluruh kegiatan cabang dan mengadakan tindakan yang 

diperlukan  agar target yang telah ditentukan dapat tercapai. 

d. Mewakili direksi dan mengamankan kepentingan perusahaan didaerahnya 

sesuai dengan kuasa dan menurut tugas yang dibebankan kepadanya. 

e. Melaksanakan dan bertanggung jawab atas pembinaan, pengarahan dan 

pengembangan terhadap karyawan yang menjadi tanggung jawabnya. 

2. Publik Relations 

a. Membina hubungan baik dengan pelanggan atau konsumen dan dengan 

instansi-instansi guna meningkatkan penjualan. 

b. Publikasi bentuk kegiatan dan hasil produksi digital printing melalui 

media sosial seperti website, facebook, email, twitter dan lain-lain. 

c. Kegiatan silahturahmi ke lembaga-lembaga percetakan digital printing 

guna menjalin hubungan kerja dan untuk mmepererat ukhuwah. 

d. Kegiatan sharing antar pimpinan dan seluruh karyawan tujuannya untuk 

membangun kekeluargaan dan kebersamaan antar pengurus dan anggota.  

3. Bendahara  

       Bendahara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung 

jawab kepada Pimpinan. Bendahara mempunyai tugas dan tanggung jawab 

sebagai berikut : 
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a. Bersama pimpinan menyusun konsep rencana tahunan dalam bidang 

keuangan, agar tersruktur dan terencana. 

b. Memegang penuh masalah keuangan, baik yang keluar ataupun yang 

masuk. 

c. Membayarkan gaji karyawan sesuai dengan data gaji karyawan. 

4.  Editor 

       Editor dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab 

masalah editing. Editor mempunyai tugas  tanggung jawab sebagai berikut : 

a. Bertanggung jawab dengan semua hal – hal yang berhubungan dengan 

proses editing yang terjadi di perusahaan 

b. Melaporkan jika terjadi masalah pada alat saat pengeditan dan kekurangan 

apapun pada saat proses editing. 

c. Mencetak hasil digital printing yang telah selesai di edit 

5. Finishing 

       Finishing bertanggung jawab atas semua proses penyelesaian digital 

printing dari setelah proses pengeditan sampai pencetakan dari editor.  

4. Kasir 

       Kasir dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab 

kepada bendahara. Kasir mempunyai tugas dan tanggung  jawab sebagai 

berikut : 

a. Bertanggung jawab atas semua transaksi yang terjadi di perusahaan. 
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b. Bertanggung jawab masalah laporan penjualan, baik laporan harian 

maupun bulanan.
69

 

C. Fungsi PR dalam meningkatkan perilaku konsumen dalam perspektif 

Islam 

       Dalam perspektif Islam konsumen muslim memiliki keunggulan bahwa 

mereka dalam memenuhi kebutuhannya tidak hanya sekedar memenuhi 

kebutuhan individual atau materi, tetapi juga memenuhi kebutuhan sosial atau 

spiritual. Dalam islam, perilaku seorang konsumen Muslim harus 

mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah atau hablu mina Allah dan 

manusia atau hablu minanas.  

       Konsep inilah yang menjadi pacuan untuk CV. Fariz digital printing 

dalam meningkatakan perilaku konsumen muslim sehingga konsumen yang 

ada di CV. Fariz digital printing ketika berbelanja di CV. Fariz digiotal 

printing harus mendapatkan pelayanan yang baik dan mendapatkan barang 

yang bermanfaat.
70

  

       Pada umumnya setiap perusahaan selalu ingin mencapai sukses dalam 

bidang usahanya, dalam artian selalu berusaha agar kelangsungan hidup 

usahanya tetap berhasil tidak jarang perusahaan melakukan apa saja agar 

perusahaan yang di kelolanya bisa mencapai kesuksesan yang di inginkan. 

Keadaan tersebut dapat tercapai atau terjadi apabila perusahaan berhasil 
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memasarkan produk yang dihasilkan dengan baik agar konsumen merasa puas 

dengan hasil produksinya. 

  Dalam rangka menciptakan kepuasan konsumen, produk hasil digital 

printing  yang ditawarkan CV. Fariz digital printing ini selalu berupaya untuk,  

1. Meningkatkan pelayanan agar konsumen dalam mencari, membeli,   

menggunakan dan menghabiskan produk digital printingnya merasa 

puas dengan produk digital printing yang ada di CV.  

2. Menjaga kualitasnya. Kualitas mencerminkan semua dimensi penawaran 

produk yang menghasilkan manfaat bagi konsumen. Dalam kaitannya 

dengan kepuasan konsumen.
71

 

       Oleh sebab itulah CV. Fariz digital printing menyadari akan 

pentingnya seorang PR didalamnya untuk meningkatkan kepuasan 

konsumen dalam meningkatkan perilaku konsumen itu sendiri . Dengan 

adanya kepuasan konsumen saat mengambil barang orderannya, bisa 

terlihat dari senyum dan kepuasan nya akan hasil yang di berikan oleh CV. 

Fariz digital printing  maka CV. Fariz digital printing telah berhasil 

menjalankan kegiatannya dengan baik sehingga mendapatkan respon 

positif dari konsumennya.
 72

 

       Tanpa adanya konsumen sebuah perusahaan tidak akan  berjalan, 

kesuksesan sebuah perusahaan karena adanya hubungan kerjasama yang 
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baik antara perusahaan dengan konsumen dan perusahaan dengan seluruh 

karyawannya terutama PR. 

           PR di CV. Fariz digital printing juga berfungsi sebagai jembatan 

komunikasi dan penghubung antara perusahaan dengan konsumen agar 

terjadi komunikasi positif. Contohnya adalah seperti dibawah ini : 

1. Mengabdi kepada kepentingan publik 

       Diyah wulansari sebagai PR di CV. Fariz digital printing selalu 

mementingkan kepentingan publik atau konsumen di atas kepentingan 

perusahaan karna konsumen adalah bos sebenarnya dari bos nya PR itu 

sendiri. Karena jika tidak ada konsumen maka usaha digital printing inipun 

tidak akan bisa berjalan. Untuk itulah seorang PR harus benar-benar cermat 

membaca keinginan dan kebutuhan para konsumen yang ada di CV. Fariz 

digital printing.
 73

 

       Untuk menarik konsumen yang ada di CV. Fariz digital printing 

karyawan seringkali memberikan diskon atau potongan harga kepada kepada 

konsumennya hal ini dilakukan agar konsumen tersebut merasa senang dan 

tidak sungkan untuk kembali memesan produk di CV. Fariz digital 

printing.
74
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2. Memelihara komunikasi yang baik 

       Dalam perspektif Islam, komunikasi merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dalam kehidupan manusia karena segala gerak langkah kita 

selalu disertai dengan komunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah 

komunikasi yang islami, yaitu komunikasi berakhlak al-karimah atau 

beretika. 

       Diah Wulansari juga menjelaskan bahwa dia terus melatih dirinya agar 

senantiasa menjaga Komunikasi yang baik dengan konsumen yang ada di 

CV. Fariz digital printing dengan berkomunikasi yang berakhlak al-

karimah komunikasi yang bersumber kepada Al-Quran dan Hadits (Sunah 

Nabi). Serta komunikasi yang menimbulkan kebaikan baik untuk sendiri 

maupun untuk orang lain. 

           Karena Diah Wulansari sebagai PR di CV. Fariz digital printing ini pun 

sangat menyadari bahwa Komunikasi sangat berpengaruh terhadap 

kelanjutan hidup manusia, baik manusia sebagai hamba, anggota 

masyarakat, anggota keluarga dan manusia sebagai satu kesatuan yang 

universal. Seluruh kehidupan manusia tidak bisa lepas dari komunikasi. 

Seorang PR sepertinya pun harus benar-benar memahami itu dan 

mempraktikannya di dalam berkomunikaasi dengan konsumen maupun 

dengan karyawan. 
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       PR dalam melakukan komunikasi juga sangat berpengaruh terhadap 

kualitas berhubungan dengan  konsumen. Proses penyampaian pesan 

dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam meliputi 

seluruh ajaran Islam baik akidah atau iman, syariah atau Islam, dan akhlak 

ihsan. 
75

 

3. Menitik beratkan kepada moral dan tingkah laku yang baik 

       Sebagai seorang PR Diah Wulansari menyadari bahwa dia merupakan 

kelanjutan dari proses pendapatan kebijaksanaan, penentuan pelayanan dan 

sikap memperoleh kepercayaan dan good will dari konsumen sudah pasti 

seorang dia harus menjaga moral, etika atau tingkah lakunya, agar segala 

perkataannya pun sebagai seorang PR benar-benar mencerminkan 

kepribadian dan dapat dipercaya oleh konsumen dan adanya pegertian dan 

penghargaan yang sebaik-baiknya.
 76

 

 Seandainya ada konsumen yang komplain  PR  harus benar-benar 

sabar dan bijaksana dalam mengahadapi konsumen tersebut, berusaha 

berkomunikasi dengan baik memecahkan jalan keluarnya. Apabila 

kesalahannya ada dari CV. Fariz digital printing maka produk yang di 

komplain tersebut akan di gantikan dengan produk yang baru tanpa ada 

biaya tambahan sedikitpun.
77
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D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen di CV. Fariz 

digital printing 

       Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam 

pembelian barang atau jasa di CV. Fariz digital printing adalah : 

1. Faktor Psikologis 

       Faktor Psikologis mencakup persepsi, motivasi pembelajaran, sikap 

dan kepribadian. Sikap dan kepercayaan konsumen terhadap CV. Fariz 

digital printing merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen di CV. Fariz digital printing. 

        Diyah wulansari sebagai PR di CV. Fariz digital printing harus bisa 

mempelajari sikap konsumen untuk mendapatkan kepercayaan konsumen 

agar berminat untuk mengorder produk digital printing di CV. Fariz digital 

printing. 

        Konsumen akan belajar setelah mendapatkan pengalaman, baik 

pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain. Setelah membeli dan 

mengonsumsi produk digital printing yang ada di CV. Fariz digital 

printing, konsumen harus merasa puas dengan barang atau jasa yang ada di 

CV. Fariz digital printing dan akan melakukan pembelian ulang di waktu 

yang lain.
78
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        Oleh sebab itu keputusan konsumen sangat di pengaruhi oleh seorang 

Diyah Wulansari sebagai PR dalam mempengaruhi dan meyakinkan 

konsumen di CV. Fariz digital printing.
79

 

2. Pengaruh Faktor Situasional 

       Faktor situasional mencakup keadaan sarana dan prasarana tempat 

belanja, waktu belanja, penggunaan produk dan kondisi saat pembelian. 

Letak Workshop yang berada di sebuah Mall CV. Fariz digital printing 

tentunya sangat menarik karena tak jarang juga konsumen yang datang 

sekalian berbelanja di super market, tentu akan sangat menghemat waktu 

dan tenaga.
80

 

3. Pengaruh Faktor Sosial 

       Mengenai faktor sosial ini mencakup undang-undang atau peraturan, 

keluarga, kelompok, kelas social dan budaya. 

a. Sebelum memutuskan untuk membeli produk, konsumen tentu akan 

mempertimbangkan apakah pembelian produk digital priniting ini 

tersebut dalam aturan undang-undang yang yang berlaku. CV. Fariz 

digital printing meyakinkan konsumennya bahwa produk digital printing 

yang di tawarkan ke konsumen benar-benar aman dan tidak melanggar 

aturan dari undang-undang dan pemerintah. 
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b.  Faktor yang dipengaruhi oleh keputusan orang tua atau atasan seorang 

konsumen,  faktor ini juga sangat mempengaruhi keputusan konsumen 

yang ada di CV. Fariz digital printing. Sebagai contoh anak akan 

melakukan pembelian produk jika ayah atau ibunya menyetujuinya atau 

jika ayah dan ibunya sering membeli produk tersebut. Untuk itulah CV. 

Fariz digital printing harus terus menjaga pelayanan dan kualitas nya 

agar konsumen tidak berpindah ke tempat lain. 

c. Faktor yang dipengaruhi oleh seseorang atau kelompok yang 

mempengaruhi langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau 

perilaku seorang konsumen. Diantaranya adalah seorang teman. Teman 

yang memperlihatkan perilaku dan gaya hidupnya ini juga 

mempengaruhi seorang konsumen dalam menentukan keinginananya 

untuk membeli suatu produk. Kedua, seorang teman juga mempengaruhi 

sikap dan jati diri konsumen dalam menentukan pilihannya, dan yang 

terakhir untuk menyesuaikan diri yang dapat mempengaruhi pilihan 

produk pada merk seseorang.
81

 

 4. Faktor kelas sosial 

         Mempengaruhi  perilaku konsumen dalam menentukan keputusan nya 

untuk membeli suatu produk karna keluarga yang menengah keatas akan 

merasa gengsi untuk membeli produk yang tidak bagus.  
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         CV. Fariz digital printing harga maupun kualitasnya masih terjangkau 

untuk kelas bawah maupun kelas atas.
82

 

4. Faktor budaya 

       juga mempengaruhi keputusan konsumen yang ada di CV. Fariz digital 

printing. Konsumen dalam menentukan pilihannya membeli produk digital 

printing  pasti berbeda selera, karena di pengaruhi budaya yang berbeda-

beda. 
83

 

       Tentu saja selera atau keingin konsumen juga di pengaruhi oleh 

budayanya. Misalnya saja tentang selera design, masyarakat yang sehari-

harinya tinggal di tengah perkotaan biasanya designnya akan jauh lebih 

modern dan mengikuti tren kekinian, sedangkan masyarakat kabupaten 

designnya lebih sederhana.
84 

 

E. Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam di CV. Fariz digital 

printing 

       Menurut pandangan Islam ilmu ekonomi adalah ilmu yang membahas 

tentang upaya-upaya menggandakan dan meningkatkan produktifitas barang 

dan jasa atau dengan kata lain berkaitan dengan produksi suatu barang dan 

jasa. CV. Fariz digital printing yang berdindak didalamnya menjadi produsen 

atau penyedia produk atau barang. 
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       Teori perilaku konsumen yang dibangun berdasarkan syariah Islam 

memiliki perbedaan yang mendasar dengan teori konvensional. Perbedaan ini 

menyangkut nilai dasar pondasi teori, motif dan tujuan konsumsi. Konsumsi 

yang Islami berpedoman pada ajaran Islam yang tujuan utamanya adalah 

pencapaian maslahah bukan utilitas. Maslahah dalam hal ini adanya suatu 

manfaat dan keberkahan dari kegiatan konsumsi. Konsumen memperoleh 

tidak hanya manfaat setelah mengkonsumsi dalam bentuk psikis dan fisik, 

namun memperoleh keberkahan ketika ia mengkonsumsi dari barang dan jasa 

yang dihalalkan oleh syariat Islam. 

       Untuk itulah CV. Fariz digital printing memproduksi barang-barang yang 

insyaAllah Maslahah atau benar-benar berguna bagi konsumen baik untuk 

kebutuhan promosi konsumen atau kebutuhan individu konsumen yang bisa 

dimanfaatkan produk hasil digital printingnya.
85

 

       Islam menolak perilaku manusia atau konsumen untuk selalu memenuhi 

keinginannya, karena pada dasarnya manusia memiliki kecendrungan 

terhadap keinginan yang baik dan buruk.  

       Konsumen juga harus dapat membedakan antara keinginan dan 

kebutuhan. Untuk itu barang yang di jual di CV. Fariz digital printingpun 

harus dapat membawa kemanfaatan bagi konsumennya. 
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F. Faktor-faktor yang menghambat Fungsi PR di CV. Fariz digital printing 

       Dalam menjalankan tugasnya seorang PR pasti mengalami berbagai 

hambatan, begitupun dengan PR yang ada di CV. Fariz digital printing ini 

hambatan atau hal yang menjadi kelemahan  yang di hadapi oleh PR yang ada 

di CV. Fariz digital printing diantaranya sebagai berikut : 

a. Pendanaan 

        Sebagai perusahaan digital printing  yang masih berkembang CV. 

Fariz digitil printing ini pun untuk masalah pendanaan masih sering jadi 

penghambat untuk PR melakukan promosi lebih kencang lagi. Dikaitkan 

dengan keadaan dewasa ini dimana persaingan dunia usaha menunjukkan 

kecenderungan yang semakin meningkat berakibat jumlah penjualan 

produk dari waktu ke waktu akan mengalami pasang surut.
86

 

        Gelombang naik turunnya penjualan tersebut dapat kecil dan dapat 

pula semakin besar. Untuk itulah promosi menjadi langkah awal untuk 

membuat CV. Fariz digital printing menjadi lebih dikenal lagi dan 

menunjukkan kualitas pelayanan konsumennya. Tetapi harus ditambah 

dengan PR dalam menghadapi persaingan yang semakin sengit. Citra 

organisasi yang baik dan produk, itulah kunci pertama memenangkan 

konsumen, kalau organisasi atau produk tidak dikenal mana mungkin ada 

penjualan. Bagi praktis PR, kemampuan yang harus dimiliki adalah 
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kemampuan meyakinkan konsumen dan mitra usaha, kerja untuk negosiasi 

sehingga terjalinnya saling pengertian yang positif.
87

 

        Produk yang ditawarkan secara sistematis dirancang cara 

menjalankannya, pendekatan persuasif dan kelincahan bernegosiasi dengan 

perhitungan untung rugi yang terkakulisasi merupakan teknik PR untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

b. Kurangnya pengalaman 

       PR yang ada di CV. Fariz digital printing walaupun dalam 

melaksanakan tugasnya sudah cukup baik, namun dalam hal pengalaman 

masih kurang, dikarenakan ini baru pertama kalinya ibu Diyah ini  

berprofesi sebagai PR, namun demikian dia terus meningkatkan kualitas 

dirinya dan belajar terus dari kejadian-kejadian yang telah dilalui demi 

menjadi seorang PR yang lebih baik lagi kedepannya.
88

 

 Lulus pada tahun 2016 dan langsung bekerja di CV. Fariz digital 

printing. Tetapi untuk masalah mengetahui seluk beluk CV. Fariz digital 

printing ibu Diyah sudah benar-benar sangat paham luar dalam tentang CV. 

Fariz digital printing maupun tugasnya, karena dia bekerja di CV. Fariz 

digital printing ini mulai dari lulus SMK tahun 2010, kuliah sambil bekerja 

di CV. Fariz digital printing. 
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c. Budaya 

       Letak workshop yang ada di Chandra super store, di sebuah Mall 

sehingga konsumen yang datang di CV. Fariz digital printing pun beragam 

sifat, agama, dan lain lainnya.
89

  

       Sehingga hal  itupun menjadi sedikit penghambat seorang PR dalam 

meningkatkan perilaku konsumen dalam perspektif islam. Karena bebeda 

latar belakang berbeda pula permintaan para konsumen dan itu salah satu 

tugas PR untuk mengamati dan membeca keingin konsumen, sehingga 

konsumen puas dengan produk hasil CV. Fariz digital printing.
90

 

G. Kepribadian dan Perilaku Konsumen Muslim di CV. Fariz digital 

printing 

       Perbaruan budaya di negara muslim telah menimbulkan perubahan 

perilaku yang luar biasa pada umat Islam. Dorongan untuk hidup bebas sudah 

tentu memaksa konsumen seolah kehilangan kesadarannya pada ajaran agama. 

Suka atau tidak suka, hal ini sudah terjadi dilingkungan kita termasuk di CV. 

Fariz digital printing.  

  Kiranya saat ini perlu adanya pembaharuan perilaku terhadap mereka 

salah satunya dengan pendekatan studi kepribadian muslim. Seorang PR di  

CV. Fariz digital printing haruslah berakhlak mulia dan menjadi contoh 
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sehingga konsumen muslim pun akan menjaga sikap atau etikanya  dalam 

menentukan keputusannya untuk membeli suatu produk di CV. Fariz digital 

printing. 

       Karna tak jarang juga konsumen muslim yang malah tidak bersikap sopan 

karna pengaruh budaya luar dan pergaulan. Kepribadian seorang PR yang 

menunjukkan keprinadian seorang muslim yang ramah dan sopan tentu sangat 

mempengaruhi konsumen muslim dalam mengambil keputusannya untuk 

membeli barang di CV. Friz digital printing.
91
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BAB IV 

FUNGSI PUBLIK RELATIONS DALAM MENINGKATKAN PERILAKU 

KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF ISLAM PADA CV. FARIZ DIGITAL 

PRINTING BANDAR LAMPUNG 

 

a. Fungsi Publik Relations dalam meningkatkan perilaku konsumen 

dalam perspektif Islam pada CV. Fariz Digital Printing 

     PR merupakan metode komunikasi yang dilakukan oleh seseorang 

kepada orang lainnya, baik secara tatap muka, maupun melalalui media 

massa seperti surat kabar, radio, televisi, film, dan lain sebagainya, 

berdasarkan hasil penelitian di CV. Fariz digital printing Bandar lampung 

menunjukkan bahwa PR dalam meningkatkan perilaku konsumen dapat 

dilihat dalam dua bentuk hubungan sebagai berikut : 

1. Hubungan PR dengan Karyawan 

     Hubungan dengan dengan karyawan CV. Fariz digital printing. 

Hubungan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yang dapat 

memberikan good will pengertian bersama dan kepercayaan kepada 

karyawan. Dengan adanya kekompakan, rasa tanggung jawab dan rasa 

memiliki dari dalam atau intern maka tugas PR dalam meningkatkan 

perilaku konsumen akan lebih mudah karena dibantu oleh para 

karyawan CV. Fariz digital printing. Tugas PR di dalam atau intern 

dengan karyawan di CV. Fariz digital printing diantaranya adalah : 
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a. Memberikan upah atau gaji yang cukup baik sehingga karyawan 

bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan gaji yang layak 

para karyawan akan lebih sejahtera dan dalam bekerja pun akan 

lebih semangat. 

b. Dengan memberikan perlakuan yang adil bagi setiap karyawan. Hal 

ini merupakan salah satu kebutuhan para karyawan, untuk selalu 

diperlakukan adil oleh siapapun, agar tidak terjadi kecemburuan 

sosial yang nantinya juga akan berdampak kepada keretakan 

hubungan di dalam CV. Fariz digital printing. 

c. Dengan memberikan ketentraman, baik selama jam kerja maupun 

diluar jam kerja. Yakni dengan memberikan jaminan rasa aman dan 

jaminan sosial. 

d. Memberikan penghargaan atau apresiasi atas apa yang sudah di 

capai oleh karyawan, agar memacu semangat kerja yang lebih lagi 

dari para karyawan CV. Fariz digital printing. 

e. Dengan memberikan pengakuan setiap orang pada prinsipnya 

mempunyai keingin untuk di akui sebagai anggota dalam lembaga 

atau kelompok dan sebagainya. 

     Sehubungan dengan hal tersebut diatas hubungan intern di CV. 

Fariz digital printing adalah meliputi keseluruhan rangkai hubungan 

baik yang bersifat formal, maupun non formal, anatara pimpinan 
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dengan bawahan atau karyawan untuk mendapat kepuasan hati, 

semangat kerja sama, moral serta disiplin yang tinggi dari para 

karyawan sehingga terciptanya rasa kekeluargaan yang harmonis 

sehingga dapat dicapainya tujuan dan citra CV. Fariz digital printing.  

Tujuan utama PR meningkatkan perilaku konsumen adalah : 

1. Kepuasan hati karyawan 

2. Semangat kerja atau moral yang tinggi 

3. Kerja sama yang tinggi antar karyawan 

4. Disiplin yang tinggi 

5. Hasil yang baik secara kualitas maupun kuantitas 

6. Loyalitas yang tinggi dari para pegawai 

        Oleh karena itulah, hubungan intern CV. Fariz digial printing 

dengan karyawan sangat penting dan harus dijalankan dalam suatu 

organisasi atau perusahaan karena : 

a. Dengan mengadakan hubungan pimpinan dapat membantu 

memecahkan persoalan yang dihadapi oleh karyawan baik secara 

individual maupun secara kelompok, sehingga mereka merasa puas 

dan mudah digerakkan kearah tercapainya tujuan yang telah di 

tetapkan. 

b. Dengan mengadakan hubungan, salah pengertian atau kesalah 

pahaman dapat diatasi atau dihindarkan. 
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c. Dengan mengadakan hubungan dapat saling mengenal sifat dan 

tabiat para karyawan. 

d. Mengadakan hubungan akan lebih mendapatkan kesan di hati para 

karyawan, akan diperoleh moral, loyalitas, disiplin, dan hasil yang 

tinggi. 

     Sehingga dengan dilakukan hal-hal seperti diatas tugas seorang 

PR dapat sangat terbantu oleh karyawan yang juga sangat ingin 

memajukan CV. Fariz digital printing, meningkatkan perilaku 

konsumennya, bukan hanya sekedar ingin bekerja dan mendapatkan 

upah saja. 

2. Hubungan dengan Publik Ekstern 

     Hubungan publik ekstern didalam penelitian ini adalah meliputi 

sebagai berikut : 

a. Hubungan antara CV. Fariz digital printing dengan perusahan 

digital printing yang lainnya di Bandar lampung. 

      Setiap lembaga atau organisasi baik secara langsung maupun 

tidak langsung, secara formal maupun informal perlu menjalankan 

kegiatan hubungan dengan baik yang mana dalam hal ini adalah 

tugas seorang PR sebagai jembatannya dengan tujuan untuk : 

1. Agar silaturahmi dan hubungan baik antar usaha digital 

printing dapat terjalin dengan baik. 

2. Supaya bisa saling bekerja sama dalam bisnis digital printing. 
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     Berdasarkan hasil peneliatian pada CV. Fariz digital printing 

Bandar lampung hubungan atau kerja sama yang dilakukan oleh 

CV. Fariz digital printing dengan perusahaan digital printing 

lainnya di Bandar lampung adalah bentuk kerja sama dengan 

perusahaan digital printing yang sudah mempunyai mesin jumbo, 

karena CV. Fariz digital printing belum mempunyai mesin yang 

berukuran jumbo dengan PR sebagi jembatannya. Tujuan PR 

diatas  akan dapat berhasil, bila mempunyai fungsi-fungsi antara 

lain : 

1. Memelihara komunikasi dengan baik, tanpa adanya 

komunikasi hubungan PR dengan perusahaan digital printing 

lainnya di Bandar lampung tidak akan terjalin dengan baik. 

2. Mengabdi kepada kepentingan umum, yang dimaksud 

kepentingan umum ialah kepentingan konsumen. Dengan 

demikian kepuasan konsumen dapat tercapai. 

3. Pengembangan moral dan tingkah laku. PR dengan konsumen 

tidak hanya menarik konsumen dengan kata-kata, atau 

kalimat-kalimat tetapi juga dengan menggunakan sikap dan 

tingkah laku yang harus mencerminkan moral yang baik. 

4. Memberikan pengertian kepada konsumen, agar dapat 

menerima produk hasil digital printing dengan baik dan 

memuaskan. 
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5. Hubungan PR dengan konsumen dapat berjalan dengan baik 

apabila ddilakukan secara terus-menerus. 

b. Hubungan antar CV. Fariz digital printing dengan Chandra super 

store 

      Membina hubungan dengan Chandra super store adalah dalam 

rangka mengakrabkan diri dengan pimpinan maupun dengan PR 

nya. Tujuan pendekatan itu ialah disuatu pihak untuk melancarkan 

hubungan kerja sama bila mana suatu ketika diperlukan, 

mempermudah permohonan kalau suatu saat terjadi salah 

pengertian. Hubungan CV. Fariz digital printing dengan instansi 

Chandra super store perlu dilakukan dalam rangka mendapatkan 

good will, dukungan, kerjasama yang saling menguntungkan. 

c. Hubungan CV. Fariz digital printing dengan Pers 

      Maksud hubungan dengan pers disini adalah surat kabar. 

Karena media surat kabar masih cukup terjangkau untuk CV. Fariz 

digital printing melakukan promosi dengan memasang iklan dan 

mempromosikan hasil digital printing. 

      Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa PR yang 

ada di CV. Fariz digital printing dapat berperan dalam 

meningkatkan perilaku konsumen dalam perspektif islami baik 

dalam sekeliling dan instansi lainnya. 
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d. Hubungan PR dengan konsumen 

     Sebagai seorang PR yang merupakan kelanjutan dari proses 

pendapatan kebijaksanaan, penentuan pelayanan, dan sikap 

memperoleh pelayanan dan Good Will dari konsumen sudah pasti 

seorang PR harus menjaga moral, etika atau tingkah lakunya, agar 

perkataan seorang PR benar-benar mencerminkan kepribadian dan 

dapat dipercaya oleh konsumen dan adanya pengertian dan 

penghargaan yang sebaik-baiknya. 

      Dengan seorang PR yang mempunyai kepribadian yang baik 

hal tersebut tentu menarik perhatian konsumen untuk membeli 

produk digital printing yang ada di CV. Fariz digtal printing 

tersebut. 

b. Faktor-faktor yang menghambat fungsi PR dalam meningkatkan 

perilaku konsumen 

     Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor yang menghambat fungsi PR 

dalam pelaksanaannya menaikkan perilaku konsumen dalam perspektif 

islam di CV. Fariz digital printing Bandar lampung antara lain: 

1. Faktor Keimanan 

     Keimanan dalam islam merupakan hakekat yang meresap kedalam 

hati dan akal, bukan sekedar semboyan yang di ucapkan. Maka barang 

siapa yang mengaku dirinya muslim terlebih dahulu harus tumbuh 
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dalam dirinya keimanan terhadap Allah SWT dan segala ketentuan-

Nya. 

     Kuat atau lemahnya iman seseorang dapat di ukur dari perilaku 

akhlaknya, karena iman yang kuat mewujudkan akhlak yang baik dan 

mulia, sedangkan iman yang lemah mewujudkan akhlak yang buruk 

mudah terkilir oleh perbuatan keji yang merugikan dirinya sendiri dan 

orang lain. 

     Sehubungan dengan hal tersebut diatas, menurut hasil penelitian 

karyawan CV. Fariz digital printing Bandar lampung menunjukkan 

bahwa faktor keimanan ini yang tertanam pada sebagian besar 

karyawan dan PR berperan dalam pelaksanaan meningkatkan perilaku 

konsumen. 

     Di CV. Fariz digital printing Bandar lampung dalam rangka 

meningkatkan perilaku konsumen dalam perspektif islam maka 

menjaga sekali sikap maupun lisan yang harus mencerminkan seorang 

muslim yang baik. 

2. Faktor Kepemimpinan 

     Berdasarkan hasil penelitian di CV. Fariz digital printing Bandar 

lampung menunjukkan bahwa faktor kepemimpinan juga 

memepengaruhi berhasil tidaknya PR dalam meningkatkan perilaku 

konsumen dalam perspektif islam. 
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     Hal ini dikarenakan kepemimpian merupakan proses untuk 

memberikan pengarahan dan pengaruh kepada kegiatan yang 

berhubungan dengan tugas dari sekelompok anggotanya. Islam dengan 

kata lain, perilaku konsumen dapat terwujud dengan baik bila di 

dukung oleh kepemimpinan yang baik pula. 

     Menurut hasil penelitian di CV. Fariz digital printing Bandar 

lampung faktor kepemimpinan juga mendukung terwujudnya perilaku 

konsumen dalam perspektif islam. 
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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN 

     Berdasarkan pembahasan uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan 

tersebut diatas, dan sesuai dengan hasil penelitian yang dipadukan serta 

didukung oleh buku-buku penunjang, maka penulis dapat menyimpulkan 

tentang fungsi PR dalam meningkatkan perilaku konsumen dalam perspektif 

islam pada CV. Fariz digital printing alah sebagai berikut : 

1. Publik Relations adalah bagian dari perusahaan yang gunanya untuk 

membangun sebuah kepuasan konsumen, membentuk sebuah citra positif 

perusahaan, dan membuat hasil yang lebih baik dari sebelumnya karena 

mendapatkan opini dan kritik dari konsumen. 

2. Perilaku Konsumen menurut Schiffman dan Kanuk merupakan studi yang 

mengkaji bagaimana individu membuat keputusan membelanjakan sumber 

daya yang tersedia dan dimiliki (waktu, uang, usaha) untuk mendapatkan 

barang atau jasa yang nantinya akan dikonsumsi. 

3. Faktor yang menghambat Fungsi PR di CV. Fariz digital printing dalam 

meningkatkan perilaku konsumen adalah faktor pendanaan, pengalaman 

dan budaya. 
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4. Dengan adanya kemampuan seorang Publik Relations dan di dukung oleh 

para karyawan dalam memberikan pelayanan prima maka konsumen akan 

merasa puas. 

5. Fungsi PR adalah pada CV. Fariz digital printing adalah Mengabdi kepada 

kepentingan publik, Memelihara komunikasi yang baik, dan Menitik 

beratkan kepada moral dan tingkah laku yang baik. 

6. Sebagai salah satu usaha digital printing yang tergolong masih berkembang 

di Bandar lampung CV. Fariz digital printing sudah mampu bersaing 

dengan perusahaan digital printing lainnya dibandar lampung. 

7. Dari media sosial CV. Fariz digital printing mulai dikenal sampai keluar 

Bandar lampung dan tentunya berkat kegigihan seorang PR yang menarik 

perhatian konsumen dengan postingan hasil digital printing di CV. Fariz 

digital printing. 

B. SARAN 

1. Sebagai perusahaan yang masih berkembang CV. Fariz digital printing 

perlu membangun kerjasama yg lebih luas agar bisa terus maju dan 

meningkat setiap tahunnya dan agar tercapai targetnya yakni membeli 

peralatan atau mesin cetak yang lengkap dan berkualitas. 

2. Untuk PR yang ada di CV. Fariz digital printing pun masih harus terus 

belajar agar semakin lancer dan mahir dalam berkomunikasi untuk 

meyakinkan publik atau konsumen, tentu yang sesuai dengan syariat 

Islam. 
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C. PENUTUP 

     Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dan berkat penolong dan rahmad-Nya jualah 

penulis dapat mengatasi segala rintangan yang pada akhirnya mengantarkan 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

     Dalam skripsi ini sedah barang tentu masih banyak terdapat kekurangan-

kekurangan, kesalahan-kesalahan dan kelemahan, baik itu mengenai isi 

maupun system penulisannya, untuk itu penulis sangat mengaharapkan saran 

dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 

      Akhirnya kepada Allah SWT. Penulis mohon ampun pertolongan, kiranya 

skripsi ini akan mempunyai manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca 

umumnya serta CV. Fariz digital printing Bandar lampung sebagai obyek 

penelitian. 
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Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Pertanyaan untuk Pimpinan di CV. Fariz digital Printing 

1. Bagaimana sejarah berdirinya CV. Fariz digital printing.? 

2. Produk digital printing apa saja yang dapat di cetak di CV. Fariz digital printing.? 

3. Bagaiman perkembangan CV. Fariz digital printing dari tahun ke tahun.? 

4. Seberapa besar fungsi PR yang ada di CV. Fariz digital printing.? 

5. Apakah PR sudah menjalankan Fungsinya  dengan baik di CV. Fariz digital Printing.? 
 

B. Pertanyaan Untuk PR di CV. Fariz digital printing 

1. Sudah berpa lama bekerja di CV. Fariz digital printing.? 

2. Apa saja tugas dan fungsi PR yang ada di CV. Fariz digital printing.? 

3. Apa saja program kerja yang telah dilakukan oleh PR yang ada di CV. Fariz digital 

printing.? 

4. Jalinan kerja apa saja yang telah dibangun oleh PR di lembaga lainnya.? 

5. Bagaimana seorang PR menarik perhatian konsumen  di CV. Fariz digital 

printing.? 

5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat PR dalam menjalankan fungsinya 

yakni untuk menaikkan perilaku konsumen dalam perspektif islam.? 

C. Pertanyaan untuk Karyawan di CV. Fariz digital Printing 

1. Apakah para karyawan merasa terbantu dengan adanya PR di CV. Fartiz digital 

printing.? 

2. Apakah fungsi PR yang ada di CV. Fariz digital printing sudah seperti yang 

diharapkan para karyawan.? 



D. Pertanyaan untuk konsumen yang ada di CV. Fariz digital printing 

1. Sudah berapa lama menjadi pelanggan di CV. Fariz digital printing.? 

2. Apakah merasa puas dengan pelayanan karyawan dan PR yang ada di CV. Fariz 

digital printing.? 

3. Apa yang membuat anda mempercayakan produk anda dibuat di CV. Fariz digital 

printing.? 

4. Apakah produk yang dibuat di CV. Fariz digital printing memuaskan.? 

5. Apa saja yang perlu diperbaiki dari sistem pelayanan maupun produk yang ada di 

CV. Fariz digital printing.? 

6. Apa yang membedakan CV. Fariz digital printing dengan percetakan lainnya di 

Bandar Lampung.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 

Pedoman Obervasi 

Aspek aktifitas Hasil observasi 

Upaya yang dilakukan PR dalam 

meningkatkan perilaku konsumen dalam 

perspektif islam di CV. Fariz digital 

printing 

 menyimpulkan upaya apa saja 

yang dilakukan PR dalam 

meningkatkan perilaku konsumen 

di CV. Fariz digital printing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 3 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

Sumber Dokumentasi Kebutuhan Dokumentasi Hasil Dokumentasi 

 

CV. Fariz digital 

printing dan Konsumen 

Profil CV. Fariz digital 

printing 

Gambaran Umum Lokasi 

Konsumen CV. Fariz 

digital printing 

Wawancara dengan 

konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 4 

DAFTAR NAMA SAMPEL 

No Nama Usia Tokoh 

1 Bapak Haris 

Irwandy, A.md 

32 Tahun Sebagai Pimpinan CV. Fariz 

digital printing 

2 Diyah Wulansari, 

S.Kom 

26 Tahun Sebagai PR CV. Fariz digital 

printing 

3 Deny Aditya 25 Tahun Karyawan CV. Fariz digital 

printing 

4 Engga Endrik 26 Tahun Karyawan CV. Fariz digital 

printing 

5 Hendra Kurniawan 28 Tahun Karyawan CV. Fariz digital 

printing 

6 Jepri Andana 26 Tahun Konsumen 

7 Tante Kis           42 Tahun Konsumen 

8 Mba kiran           29 Tahun Konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 5 

STRUKTUR ORGANISASI 

CV. FARIZ DIGITAL PRINTING 
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