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BAB III 

TEORI HARGA, KUALITS PRODUK DAN KEPUTUSAN PEMBELIAN 

 

A. Harga 

1. Pengertian 

Harag suatu produk merupakan salah satu penentu atas besarnya 

permintan pasar. Harga suatu produk mempengaruhi posisi persaingn di 

pasar penjualan, sehingga mempengaruhi volume penjualan. Oleh karena 

itu harga mempunyai pengaruh yang besar terhadap pendaptan dan laba 

bersih perushaan. 
34

 

Harga adalah sejumlah uang (ditambah beberapa barang kalau 

mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari 

barang beserta pelayanannya. 
35

 

Harga (price) juga dapat didefinisikan sebagai jumlah yang 

ditagihkan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar 

para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau 

menggunakan suatu produk atau jasa. 
36

 

Menurut Willim J. Staton, harga adalah jumlah uang (kemungkinan 

ditambah beberapa barang) yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa 

kombinsi sebuah produk dan pelayanan yang menyertai. Sedangkan harga 

                                                             
34

 Suryadi Prawirosentono, filosofi Baru Tentang Manajemen  Mutu Terpadu Total 

Quality maagement Abad 21 studi Kasus dan Analisis. (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), Hlm.157. 
35

 Besu Swastha dan Ibnu Sukotjow, Pengantar Bisnis Moderen, ( Yogyakarta: Liberty 

Yogyakarta, 2007 ) Ed.3, Hlm, 211. 
36

 Philip Kotler dan Gary Armstrong, Op Cit, Hlm 354. 

 

28 



 

 

29 

menurut Jerome Mc Cahrty harga (price) adalah apa yang dibebankan 

untuk sesuatu. 
37

 

2. Harga Sebagai Atribut 

Terdapat lima dimensi negativ dan dua dimensi positif dari atribut 

harga, yaitu : 

a. Peran negativ dari pertimbangan harga : 

1) Sadar nilai (value conscious), keadaan dimana konsumen 

memperhatikan rasio kualits produk terhadap harga. 

2) Sadar harga (price conscious), keadaan dimana konsumen lebih 

berfokus pada pembayaran harga yang lebih murah. 

3) Penawaran kupon, keadaan dimana konsumen menanggapi tawaran 

pembelian yng melibatkan kupon. 

4) Penawaran penjualan, keadaan dimana konsumen menanggapi 

tawaran pembelin yang melibatkaan pengurangan harga sementara. 

5) Pakar harga, keadaan dimana konsumen menjadi sumber informasi 

bagi orang lain tentang harga dipasar bisnis. 

b. Peran positif harga yang digunakan untuk mempengaruhi konsumen : 

1) Hubungan harga-mutu, keadaan dimana konsumen menggunakan 

harga sebagai indikator mutu. 

2) Sensitivitas prestise, keadaan dimana konsumen membentuk 

persepsi atribut harga yang nenguntungkan berdasarkn 
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sensitivitasnya terhadap persepsi orang lain dari tanda-tanda 

setatus dengan harga yang lebih mahal. 
38

 

3. Penetapan Harga 

Kebijaksanaan harga menjadi penting karena harga sering 

dijadikan dasar untuk melakukan tindakan, baik oleh pembeli maupun 

penjual. Hal ini mudah dimengerti, karena transaksi terjadi pada saat 

kesepakatan harga antara penjual dan pembeli diadakan. Penetpan harga 

tersebut ditentukan oleh beberpa faktor tertentu, yaitu : 

a. Penetapan harga jual didasarkan atas biaya produksi, biaya 

administrasi, dan biaya pemsaran. 

b. Penetapan harga jual didasarkan atas saingan. Dalam hal ini, meskipun 

biasanya satuan harga adalah sama, namun harga yang ditetapkan 

rendah bila permintaan lemah. Sebaliknya, harga tinggi bila 

permintaan kuat. 

c. Penetapan harga jual didasarkan permintaan adalah  Perusahaan 

mengharapkan akan mendapatkan laba maksimdiskriminasi 

(membedakan) harga pada barang-barang yang sama, tetapi dijual 

dengan berbagi macam-macam harga.
39

  

Secara mendasar terdapat 4 (empat) tujun utama dari penetapan 

harga yang ingi dicapai oleh perusahaan lain : 
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a. Mendapatkan laba maksimal. 

Perusahaan  mengharapkan  akan mendapatkan laba maksimal. Melalui 

pendapatan laba maksimal,  maka harapan-harapan lain yang ingin 

dicapai dalam jangka pendek atau pun jangka panjang akan 

terpengaruhi. 

b. Mendapatkan pengembalian investasi yang ditargetkan atau 

pengembalian pada penjualan bersih. Perusahaan mengharapkan 

sedapat mungkin melalui penetapan harga dari setiap barang atau jasa 

yang dihasilkan mampu mendapatkan pengembalian atas seluruh nilai 

investasi yang dilakukan terhadap kegiatan yang telah dilakukan. 

c. Mencegah atau mengurangi persaingan. Perusahaan harus menetapkan 

harga yang rendah untuk setiap produk yang dihasilkan agar tidak 

memiliki daya tarik dari persaing untuk memasuki industri yang sama. 

d. Mempertahankan atau  memperbaiki market share. Pemilihan dan 

penetapan tujuan  harga ini dengan harapan bahwa tingkat penjualan 

atas produk-produk yang dihasilkan akan  meningkat bila 

dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama secara 

tidak langsung akan memperbaiki market share yang dimiliki 

perusahaan dalam jajaran industri yang sama.
40

  

Agar sukses dalam memasarkan suatu  barang atau jasa, setiap 

perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat karena tingkat harga 

yang ditetapkan mempengaruhi  kualitas yang terjual. Dari sudut pandang 

konsumen, harga seringkali digunakan sebagai indikator nilai bilamana 
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harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yag dirasakan atas suatu 

barang atau jasa. 
41

 

2. Indikator persepsi harga 

a. Terjangkau atau tidakadanya harga. 

b. Kesesuaian antara harga dengan kualitas atau jasa.  

c. Persaingan harga. 

d. Kesesuaian antara harga dengan kualitas.
42

 

3. Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian 

Dalam membeli suatu produk konsumen tidak hanya 

mempertimbangkan kualitas saja, tetapi juga memikirkan  kelayakaan 

harganya. Harga merupakan salah satu  penentu pemilihan produk 

nantinya akan berpengaruh terhadap minat pembelian. Harga sering kali 

dikaitkan dengan  kualitas, konsumen cendrung  untuk menggunakan 

harga sebagai indikator kualitas atau kepuasan  potensi dari suatu produk.  

Bila suatu produk mengharuskan konsumen mengeluarkan biaya 

yang lebih besar dibandingkan manfaat yang diterima, maka yang terjadi 

adalah bahwa produk tersebut memiliki nilai negativ.  Sebaliknya apabila 

konsumen menganggap bahwa manfaat yang diterima lebih besar, maka 

yang akan terjadi adalah produk tersebut memiliki nilai yang positif. 

Harga yang pantas berarti nilai yang dipersepsikan pantas pada saat 

transaksi dilakukan. 
43
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B. Produk  

1. Pengertian  

Banyak orang menganggap produk adalah suatu penawaran nyata, 

tetapi produk bisa lebih dari itu. Secara luas produk (product) adalah 

segala suatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu 

keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, 

orang, tempat, property, organisasi, informasi dan ide. 
44

 

Produk didefinisikan juga sebagai segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan kepada pasar agar menarik perhatian, akuisisi,penggunaan, 

atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan.
45

  

Menurut Philip Kotler produk adalah setiap apa saja yang dapat 

ditawarkan dipasar untuk mendapatkan perhtian, pemakainan atau 

konsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. 

2. Klasifikasi Produk  

Pada dasarnya produk yang dibeli konsumen itu dapat dibedakan 

atas tiga tingkatan, yaitu : 

a. Produk inti (core product), yang merupakan inti atau dasar yang 

sesungguhnya dari produk yang ingin diperoleh atau didapatkan oleh 

seorang pembeli atau konsumen dari produk tersebut. 

b. Produk formal (formal product), yang merupakan bentuk, model, 

kulitas/mutu, merek dan kemasan yang menyertai produk tersebut. 
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c. Produk tambahan (augementd product), adalah tambahan produk 

formal dengan berbagai jasa yang menyertai. 
46

 

Bedasarkan daya tahan dan wujud tidaknya produk yang 

dihasilkan, maka produk dapat diklafikasikan kedalam tiga kelompok 

yakni : 

a. Barang tidak tahan lama atau sering disebut barang yang terpakai habis 

(Non Durable Goods) adalah barang berwujud yang secara normal 

biasa dikonsumsi dalam suatu atau beberapa kali penggunaan. 

b. Barang tahan lama (Durable Goods) adalah barang berwujud yang 

biasanya secara normal dapat bertahan lama sehingga dapat digunakan 

dalam banyak pemakaian. 

c. Jasa (Service) adalah suatu akifitas, manfaat atau kepuasan yang 

ditawarkan untuk dijual. 

Berdasarkan kebiasaan konsumen dapat diklasifikasikan kedalam 

empat golngan yakni : 

a. Convinience Goods , yaitu barang-barang yang biasanya sering dibeli 

konsumen dengan harga yang relative murah dan hanya menggunakan 

sedikit upaya untuk mendapatkanya. Contohnya :  permen, obat, sabun 

dan lain-lain. 

b. Shopping Goods, yaitu barang-barang yang dalam proses pemilihan 

dan pembeliannya terlebih dahulu selalu dibanding-bandingkan oleh 

konsumen diantara berbagai  alternatif barang yang tersedia. Sebagai 
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karakteristik pembandingan biasanya didasarkan kepada harga, merek, 

kesesuaian, kualitas dan gaya atau mode yang digelar diberbagai toko 

atau penjualan yang ada untuk mendapatkan manfaat yang diharapkan. 

Contoh : mesin cuci, kulkas, televisi, dan lai-lain. 

c. Speciality Goods, yaitu barang-barang yang memiliki karakteristik 

tertentu dan identifikasi merek yang unik dimana seklompok 

konsumen bersedia untuk melakukan usaha khusus untuk membelinya. 

Contohnya : peralatan stereo yang mahal, restoran berkelas, dan lain-

lain. 

d. Unsought Goods, yaitu barang-barang yang tidak diketahui konsumen, 

ataupun kalau diketahui, namun secara normal konsumen tidak 

berpikir untuk membelinya. Contohnya : asuransi jiwa, batu nisan dan 

lain-lain. 
47

 

3. Kualitas Produk 

Kulitas produk (product quality) adalah karakteristik produk atau 

jasa yang bergantung pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan 

pelanggan yang dinyatakan atau diimplikasikan. 
48

 

Menurut Crosby, dalam buku karangan M.N Nasution yang 

berjudul  Manajemen Mutu Terpadu Total Quality Management, kualitas 

adalah conformance to requirement, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan 

atau distandarkan. Suatu produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan 

standar kualitas yang ditentukan. Standar kualitas meliputi bahan baku, 

proses produksi, dan produk jadi. 
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Selajutnya menurut Deming, juga dalam buku karangan M.N 

Nasution yang berjudul Manajemen Mutu Terpadu Total Quality 

Management, kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau 

konsumen. Perusahan harus benar-benar dapat memahami apa yang 

dibutuhkan konsumen atas suatu produk yang akan dihasilkan. 
49

 

Menurut Prawirosentono dalam bukunya Filosofi Baru Tentang 

Manajemen Mutu Terpadu, kualitas atau mutu suatu produk adalah 

keadaan fisik, fungsi, dan sifat suatu produk bersangkutan yang dapat 

memenuhi selera dan kebutuhan konsumen dengan memuaskan sesuai 

nilai uang yang telah dikeluarkan. 
50

 

Secara umum dimensi spesifikasi mutu produk dapat dibagai 

sebagai berikut : 

a. Kinerja (performance)  

Kinerja suatu produk harus dicantumkan pada labelnya, 

misalnya isi, berat, kekentalan, komposisi, kekuatan dalam putaran, 

serta lama hidup penggunaan. Misalnya, susu kaleng atau minuman 

ringantercantum volumenya. 

b. Keistimewaan (Types of Features) 

Produk bermutu yang mempuyai keistimewaan khusus 

dibandingkan produk lain. Misalnya, konsumen pembeli TV sering 

mencari yang mempunyai keistimewaan seperti suara stereo, tingkat 

resolusi tinggi. 
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c. Kepercayaan dan waktu 

Produk yang bermutu baik adalah produk yang mempunyai 

kinerja yang konsisten baik dalam batas-batas perawatan normal. 

Misalnya, oli mesin yang baik mempunyai kepekatan dan kekentalan 

yang memadaidan berjagka 5.000 km (Durability) 

d. Mudah di rawat dan diperbaiki (Maintainability and Serviceability) 

Produk yang bermutu baik harus pula memenuhi kemudahan 

untuk diperbaiki dan dirawat. Misalnya, sepeda motor yag baik mudah 

dirawat oleh setiap montir (mekanik) karena tersedia suku cadang 

dipasar bebas. 

e. Sifat khas (Sensory Chahacteristic) 

Untuk beberapa jenis produk mudah dikenal dari wanginya, 

bentuknya, rasanya, atau suaranya. Misalnya, TV Sony dilihat dari 

penampilan dan daya tahannya, dan radio merek JVC ditandai dengan 

suara yang bening. 

f. Penampilan dan Citra Etis 

Dimensi lain dari produk yang bermutu adalah persepsi 

konsumen atas suatu produk. Misalnya, ramah dan cepatnya pelayanan 

British Columbia Telecom (Kanada) terhadap para konsumen. 
51

 

4. Pengaruh Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian 

Pada hakikatnya, seseorang membeli suatu produk bukan hanya 

sekedar ia ingin memiliki produk tersebut. Para pembeli membeli barang 

dan jasa, karna barang atau jasa tersebur dapat digunakan sebagai alat 
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memuaskan kebutuhan dan keinginan. Dengan kata lain, seseorang 

membeli produk bukan karena fisik produk itu semata-mata, tetapi karena 

manfaat yang ditimbulkan dari produk dari yang dibelinya tersebut. 
52

 

Produsen yang berwawasan produk berpendapat bahwa konsumen 

hanya akan memilih produk yang berkualitas, atau mempunyai kelebihan-

kelebihan lain yang sifatnya invotif menurut anggapan produsen. 

Perusahan berpendapat bahwa konsumen akan menyenangi produk yang 

menawarkan kualitas dan presetasi yang paling baik serta keistimewaan 

yang menonjol dan karena itu organisasi harus mencurahkan usaha terus 

menerus dalam perbaikan produk. 

Dasar pemikiran ini tercakup dalam konsep produk adalah : 

a. Para konsumen membeli produk lebih dari pada sekedar untuk 

memenuhi kebutuhan. 

b. Para konsumen pada mulanya menaruh perhatian pada mutu produk. 

c. Cara konsumen mengetahui tinggi rendahnya mutu maupun 

perbedaan-perbedaan dalam penampilannya diantara berbagai merek 

yang bersaing. 

d. Para konsumen menetapkan pilihan diantara berbagai merek yang 

bersaing itu, dengan pedoman mendapatkan mutu terbaik untuk uang 

yang mereka belanjakan. 

Tugas organisasi ialah tetap menjaga kualitas produk agar semakin 

baik dan hal ini merupakan kunci untuk menarik dan mempertahankan 

langganan. 
53
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C. Keputusan Pembelian  

1. Defenisi Keputusan Pembelian 

Keputusan dalam kamus besar bahasa indonesia merupakan suatu 

ketetapan ; sikap terakhir (langkah yang harus dijalankan).
54

 Sedangkan 

Menurut Jhon C. Mowen Pembelian adalah hasil dimana konsumen 

merasa mengalami masalah dan kemudian melaluai proses rasional 

menyelesaikan maslah tersebut.
55

 Menurut Ujang Sumarwan pembelian 

adalah keputusan konsumen mengenai apa yang di beli, apakah membeli 

atau tidak, kapan membeli, dan bagai mana membayarnya.
56

 

Dari defenisi tersebut dapat di pahami bahwa pembelian adalah 

keputusan konsumen mengenai apa yang di beli, apakah membeli atau 

tidak, kapan membeli, dimana membeli, dan bagaimana cara 

membayarnya dan hasil dimana konsumen merasa mengalami masalah 

dan kemudian melalui proses rasional menyelesaikan masalah tersebut. 

Keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk mau 

membeli atau tidak terhadap produk tersebut.
57

 Sedangkan keputusan 

pembelian adalah suatu bentuk perilaku konsumen dalam menggunakan 

dan mengkonsumsi suatu produk. Konsumen dalam mengambil keputusan 

untuk membeli atau memakai suatu produk akan melaluai proses dimana 

proses tersebut merupakan gambaran dari bagaimana konsumen 
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menganalisis berbagai macam masukan untuk mengambil keputusan 

dalam melakukan pembelian. Menurut S.P Siagian, pengambilan 

Keputusan merupakan suatu pendekatan yang sistematis terdapat hakikat 

alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang tepat.
58

 

Dalam melakukan keputusan pembelian, konsumen banyak 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pihak produsen maupun pemasar 

sebaiknya lebih jeli dalam mengidentifikasi siapa yang membuat 

keputusan pembelian, jenis-jenis keputusan yang terlibat dan langkah-

lagkah dalam proses. 

Keputusan pembelian merupakan suatu bagian pokok dalam 

perilaku konsumen yang mengarah kepada pembelian produk dan jasa.  

Dalam membuat sebuah keputusan pembelian, konsumen tidak 

terlepas  dari faktor-faktor yang mempengaruhi dan memotivasi konsumen 

untuk mengadakan pembelian. Dari faktor-faktor inilah, maka konsumen 

akan melakukan penilaian terhadap berbagai alternatif yang diperlukan 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

2. Proses Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler, proses keputusan pembelian yang dilakukan 

konsumen pada umumnya melalui lima tahap, yaitu  :
59

 

a. Pengenalan Masalah  

Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali sebuah 

masalah atau kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh 
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rangsangan eksternal dan internal. Pemasaran perlu mengidetifikasi 

keadaan yang memicu kebutuhan tertentu. Dari pengenalan masalahan, 

pemasar dapat mengembangkan strategi pemasaran yang dapat 

merangsang minat konsumen. 

b. Pencarian Informasi 

Konsumen yang tergugah kebutuhannya akan terdorong untuk 

mencari informasi yang lebih banyak. Sumber informasi yang 

diperoleh sangat bervariasi sesuai dengan kategori produk dan 

karakteristik peembeli. 

Sumber-sumber informasi konsumen menurut kotler dapat 

dibedakan menjadi
60

 : 

1) Sumber Pribadi : keluarga, kawan-kawan, tetangga dan kenalan. 

2) Sumber Komersil : iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan dan 

penjaga toko. 

3) Sumber Publik : media massa dan lembaga konsumen. 

4) Sumber Pengalaman : penanganan, pengamatan dan penggunaan 

produk. 

c. Evaluasi Alternatif 

Evaluasi alternatif dalam proses pengambilan keputusan 

pembelian merupakan tahapan pengevaluasian produk-produk dan 

merek-merek. Konsumen membedakan ciri-ciri produk mana yang 

dilihat paling relavan atau menonjol dan akan memberikan perhatian 

besar pada produk-produk yang akan memberikan perhatian besar pada 
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produk-produk yang akan memberikan manfaat yang dicari. 

Konsumen sering mengembangkan kepercayaan merek yang 

menimbulkan citra merek dalam memilih produk. Kepercayaan merek 

konsumen akan beragam sesuai dengan persepsinya. 

d. Keputusan Pembelian  

Konsumen akan membentuk suatu maksud pembelian untuk 

membeli merek yang paling disukai. Beberapa faktor dapat 

mempengaruhi maksud pembelian, dan keputusan pembelia menurut 

Kotler adalah sikap atau pendirian orang lain dan faktor situasi yang 

tidak diantisipasi yang uraiannya adalah sebagai berikut 
61

 : 

1) Sikap atau pendirian orang lain 

Keberadaan orang lain dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian. Semakin kuat sikap orang lain untuk mempengaruhi, 

dan semakin dekat orang lain tersebut dengan konsumen, 

konsumen akan semakin menyesuaikan maksud pembeliannya. 

Pengaruh orang lain menjadi kompleks bila beberapa orang lain 

yang dekat dengan pembeli mempunyai pendapat yang berlawanan 

dan konsumen ingin menyenangkan mereka semua. 

2) Faktor situasi yang tidak diantisipasi  

Konsumen membentuk suatu maksud pembelian atas dasar 

faktor-faktor seperti pendapatan keuangan yang diharapkan, harga 

yang diharapkan, dan manfaat produk yang diharapkan. Ketika 

konsumen akan bertindak, faktor situasi yang tidak diantisipasi 
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mungkin terjadi untuk mengubah maksud pembelian tersebut, 

misalnya harga yang dibayarkan diluar kemampuan konsumen, 

sering teman memberitahu bahwa produk yang dipilih tidak 

memuaskan. 

e. Tingkah laku setelah pembelian 

Setelah pembelian produk, konsumen akan mengalami suatu 

tingkat kepuasan atau ketidak puasan tertentu. Kepuasan atau ketidak 

puasan konsumen dari suatu produk akan mempengaruhi perilaku 

selanjutnya. Jika konsumen merasa puas, dia akan menunjukan 

keinginan untuk melakukan pembelian ulang atau membeli produk lain 

dari perusahaan yang sama dimasa yang akan datang. 

Sedangkan bagi konsumen yang merasa tidak puas akan 

bertindak sebaliknya, dan berusaha untuk mengurangi ketidak 

sesuaiaan, misalnya dengan mengabaikan produk tersebut. 

3. Struktur Keputusan Pembelian 

Swastha dan Handoko keputusa pembelian suatu produk 

mempunyai struktur sebanyak tujuh komponen, yaitu
62

 : 

a. Keputusan dengan jenis produk  

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah 

produk atau menggunakan uangnya untuk tujuan lain, dalam hal ini 

perusahaan harus memusatkan perhatian nya kepada oran-orang yang 
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berminat membeli jenis produk serta alternatif lain yang mereka 

pertimbangkan. 

b. Keputusan tentang bentuk produk 

Konsumen dapat mengambil keputusa untuk membeli sebuah 

produk dengan bentuk tertentu, seperti tentang ukuran, mutu, corak, 

dan lain sebagainya. Dalam hal ini perusahaan harus melakukan riset 

pemasaran untuk mengetahui kesukaan konsumen tentag produk 

bersangkutan agar dapat mengmaksimumkan daya tarik mereknya. 

c. Keputusan tentang merek 

Konsumen harus mengambil keputusan tentang merek mana 

yang akan dibeli. Setiap merek memiliki perbedaan-perbedaan 

tersendiri. Dalam hal ini perusahaan harus mengetahui bagaimaa 

konsumen memilih sebuah merek. 

d. Keputusan tentang penjualan  

Konsumen harus mengambil keputusan dimana produk tersebut 

akan dibeli, apakah di toko khusus atau eceran. Oleh karnanya pemasar 

harus mengetahui bagaimana konsumen memilih penjual tertentu. 

e. Keputusan tentang jumlah produk  

Konsumen dapat mengambil keputusan sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan tentang seberapa banyak produk yang akan 

dibelinnya pada suatu pasar.  

f. Keputusan tentang waktu pembelian  

Konsumen membuat keputusan tentang kapan ia harus 

melakukan pembelian. Keputusan tersebut menyangkut tentang 
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tersedianya dana untuk membeli produk yang dipilihnya. Oleh karena 

keputusan tentang waktu pembelian ini berkaitan dengan tersediannya 

dana, maka keputusan tersebut berkaitan juga dengan masalah-masalah 

tingkat harga dari produk tersebut. 

g. Keputusan tentang cara pembayaran 

Konsumen harus mengambil keputusan tentang metode atau 

cara membayar produkyang dibeli. Keputusan tersebut dipengaruhi 

oleh penjualan dan jumlah pembelinya. 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Beli 

Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

dalam memilih produk dan jasa yang menjadi keperluannya, diantaranya : 

a. Faktor Budaya 

Budaya adalah nilai-nilai sosial yang diterima oleh masyarakat 

secara menyeluruh dan diikuti oleh orang perorang anggota 

masyarakat itu melalui bahasa dan lembaga-lembaga (varbal dan non 

verbal) yang dimengerti oleh anggota masyarakat itu, misalnya 

larangan terhadap mengkonsumsi makanan tertentu, pakaian yang 

bukan kebiasaan dipakai dalam kelompok budaya tertentu, dan 

sebagainya. 

b. Faktor Sosial 

Faktor sosial ini dari kelompok-kelompok yang dijadikan 

referensi, keluarga, peran dan setatus di masyarakat yang secara 

langsung dan tidak secara langsung mempengaruhi perilaku seseorang 
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dalam menentukan pilihan produk atau jasa yang akan dipilihnya. 

Misalnya kalau setatus seseorang itu adalah anggota legislatif akan 

pilihan majalah sebagai bahan bacaan yang diikutinya cenderung 

kepada majalah yang berwawasan politik. 

c. Faktor Pribadi  

Pribadi meliputi umur, pekerjaan, gaya hidup, keperibadian, 

ekonomi, dan konsep diri. Faktor pribadi ini juga sangat berpengaruh 

pada seseorang dalam menentukan pilihan produk atau jasa yang akan 

digunakan untuk memenuhi keperluannya. Misalnya seseorang berusia 

40 tahun lebih, tentu tidak mungkin lagi baginya memilih pakaian yang 

biasa dipakai anak ABG. Mereka yang tingkat penghasilannya masih 

biasa-biasa saja, kalau mencari makan di luar rumah tentu lebih 

memilih diwarteg dari pada di restoran. 

d. Faktor Psikologis 

Psikologis meliputi, motivasi, persepsi, pembelajaran, 

keyakinan, dan sikap. Motivasi misalnya adalah kebutuhan yang 

mendorong seseorang untuk berusaha memenuhi yang diinginkannya. 

Misalnya seorang karyawan yang berpendidikan S1 yang berkeinginan 

mencapai karier yang lebih baik dari sekarang, maka ia akan berusaha 

mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari yang sudah 

dimilikinya.
63
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Penjual perlu menyusun stuktur keputusan membeli secara 

keseluruhan untuk membantu konsumen dalam mengambil keputusan 

tentang pembeliannya. Setiap keputusan membeli mempunyai suatu 

stuktur sebanyak tujuh. Komponen-komponen tersebut adalah : 

a. Keputusan tentang jenis produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah 

produk. Dalam hal ini perusahaan harus memusatkan perhatiannya 

kepada orang-orang yang berminat membeli sesuatu produk serta 

alternatif lebih yang mereka pertimbangkan. 

b. Keputusan tentang bentuk produk 

Keputusan ini menyakut ukuran, mutu, corak, dan sebagainya.  

Didalam hal ini perusahan harus melakukan riset pemasaran untuk 

mengetahui kesukaan konsumen tentang produk bersangkutan agar 

dapat memaksimumkan daya tarik mereknya. 

c. Keputusan tentang merek  

Konsumen harus mengambil keputusan tentang merek mana 

yang akan di beli. Setiap merek memiliki perbedeaan-perbedaan 

tersendiri. Dalam hal ini perusahaan harus mengetahui bagai mana 

konsumen memilih sebuah merek. 

d. Keputusan tentang penjualnya 

Konsumen harus mengambil keputusan di mana produk 

tersebut akan di beli. Dalam hal ini produsen, pedagang besar, dan 

pengecer baru mengetahui bagai mana konsumen memilih penjualan 

tertentu. 
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e. Keputusan tentang jumlah produk  

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa 

benyak produk yang akan dibelinya pada suatu saat. Dalam hal ini 

perusahan harus mempersiapkan banyaknya produk sesuai dengan 

keinginan yang berbeda-beda dari para pembeli. 

f. Keputusan tentang waktu pembelian 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang kapan ia harus 

melakukan pembelian. Masalah ini akan menyakut adanya uang. Oleh 

karena itu perusahan harus mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam penentuan waktu 

pembelian. 

g. Keputusan tentang cara pembayaran 

Konsumen harus mengambil keputusan tentang metode atau 

cara pembayaran produk yang akan dibeli. Keputusan tersebut akan 

mempengaruhi keputusan tentang penjual dan jumlah pembeliannya. 

Dalam hal ini perusahan harus mengeahui keinginan pembelian 

terhadap cara pembayarannya.
64

 

 

D. Harga, Kualitas dan Keputusan Pembelian dalam pandangan Islam 

1. Harga dalam Pandangan Islam 

Penetapan (regulasi) harga dikenal didunia fiqh dengan istilah 

tas’ir, yang berarti menetapkan harga tertentu pada barang-barang yang  
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diperjualbelikan yang tidak menzhalimi pemilik barang dan pembelinya. 

Dalam konsep ekonomi islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-

kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam konsep 

islam pertemuan permintaan dengan penawaraan harus terjadi secara rela 

sama rela. Artinya tidak ada pihak yang terpaksa melakukan transaksi 

pada tingkat harga tertentu. Keadaan rela sama rela merupakan kebalika 

dari keadaan aniaya, yaitu keadaan yang salah satu pihak senang diatas 

pihak lain.  
65

 

Menurut Ibnu Taimiyah ada dua tema yang sering ditemukan 

dalam pembahasan tentang masalah harga, yaitu : 

a. Iwad al Mitsl, adalah penggantian yang sama yang merupakan nilai 

harga sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kopensasi 

yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada 

tambahan dan pengurangan, disinilah esensi dan keadilan. 

b. Tsaman al- Mitsl, adalah nilai harga dimana orang-orang menjual 

barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan 

dengan barang yang yang dijual itu ataupun barang-barang yang 

sejenis lainnya ditempat dan waktu tertentu. 
66

  

Dalam satu bagian dalam bukunya Fatwa, Ibnu Taimiyah mencatat 

beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan kosekuensinya 

terhadap harga : 
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a. Keinginan penduduk (al-raghbah) atas jenis yang berbeda-beda dan 

sesekali berubah-ubah. Perubahan itu sesuai dengan kelimpahruhahan 

atau kalangan barang yang diminta (al-matlub). Sebuah barang yang 

diinginkan jika persediaannya sangat sedikit ketimbang jika 

ketersediaannya berlimpah. 

b. Perubahan juga tergantung pada jumlah para peminat (tullab). Jika 

jumlah dari orang-orang yang meminta dalam satu jenis barang 

dagangan banyak, harga akan naik dan akan terjadi sebaliknya  jika 

jumlah permintaannya kecil. 

c. Itu akan juga berpengaruh atas menguat atau  melemahnya tingkat 

kebutuhan atas barang karena meluasnya jumlah dan ukuran dari 

kebutuhan, bagaimanapun besar atau kecilnya. 

d. Harga juga berubah-ubah sesuai dengan (kualitas pelanggan) siapa saja 

pertukaran barang dilakukan (al-mu’awid). Jika ia kaya dan dijamin 

membayar utang, harga yang rendah bisa diterima darinya, ketimbang 

yang diterima dari orang lain yang diketahui sedang bangkrut, suka 

mengulur-ulur pembayaran atau diragukan kemampuan membayarnya. 

e. Harga yang dipengaruhi juga oleh bentuk alat pembayaran (uang) yang 

digunakan dalam jual beli. Jika yan digunakan umum dipakai (naqd 

ra’ji), harga akan lebih rendak ketimbang jika membayar dengan uang 

yang jarang ada diperedaran.  
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3.  Produksi dalam Pandangan Islam 

Prinsip dasar ekonomi Islam adalah keyakinan kepada Allah swt. 

Sebagai Rabb dari alam semesta. Dengan keyakinan akan peran dan 

kepemilikan absolut dari Allah swt. Semesta alam, maka konsep produksi 

didalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif memaksimalisasi 

keuntungan akhirat.  

Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan 

jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Secara teknis produksi 

adalah proses mentransformasi input menjadi output.
67

 Beberapa ahli 

ekonomi Islam memberikan defenisi yang berbeda mengenai pengertian 

produksi, meskipun substansinya sama. Berikut beberapa pengertian 

produksi menurut para ekonomi muslim kontempoler. 

a. Kahf (1992) mendifinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam 

sebagai usaha manusia untuk memproduksi tidak hanya kondisi fisik 

materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai 

tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu 

kebahgian dunia dan akhirat. 

b. Mannan (1992) menekan pentingnya motif altrusime bagi produsen 

yang Islami sehingga menyikapi dengan hati-hati konsep Pareto 

Optimality dan Given Demand Hypothesis yang banyak dijadikan 

sebagai konsep dasar produksi dalam ekonomi konvensional. 
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c. Rahman (!995) menekankan pentingnya keadilan dan kemerataan 

produksi (distribusi produksi secara merata). 

d. Ul Haq (1996) menyatakan bahwa tujuan dari produksi adalah 

memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang merupakan fardhu kifayah, 

yaitu kebutuhan yang bagi banyak orang pemenuhannya bersifat wajib. 

e. Siddiqi (1992) mendefenisikan kegiatan produksi sebagai penyedian 

barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebijakan/ 

kemanfaatan (mashlahah) bagi masyrakat.
68

 

Menurut definisi lain, produksi merupakan setiap usaha manusia 

untuk menciptakan atau menambah guna suatu barang.
69

 Produksi menurut 

Muhammad Abu adalah setiap bentuk aktifitas yang dilakukan manusia 

untuk mewujudkan manfaat atau menambah denga cara mengeksplorasi 

sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah swt sehingga menjadi 

mashlahah, untuk memenuhi kebutuhan. 

Yang menjadi landasan hukum produksi dalam Al-Qur’an dan 

Hadis sebagai sumber yang fundamental dalam Islam banyak sekali 

memberikan dorongan untuk bekerja dan berproduksi. Dalam surah At-

Taubah ayat 105yang berbunyi : 
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Artinya:  dan katakanlah “Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya 

serta orang-orang mukminakan melihat pekerjaanmu itu, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan 

yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu 

apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah : 105).
70

 

Dalam surah An-nahl ayat 5 yang berbunyi : 

                        

Artinya : dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya 

ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, 

dan sebahagiannya kamu makan. (QS. An-nahl : 5).
71

 

 

Syari’ah yang didasarkan pada Al-Quran dan sunnah menurut 

Abdul Wahab, bertujuan untuk menebarkan maslahat bagi seluruh umat 

manusia yang terletak pada terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup. 

Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, beberapa prinsip yang perlu 

diperhatikan dalam produksi, antara lain dikemukakan Muhammad 

sebagai berikut :
72

 

a. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komunitas yang tercela 

karena bertentangan dengan syariat. 

b. Dilarang melakukan produksi yang mengarahkan kepada kezaliman, 

seperti riba dimana kezaliman menjadi illat hukum bagi haramnya 

riba. 

c. Segala bentuk penimbunan terhadap barang-barang kebutuhan 

masyarakat. 

d. Memelihara lingkungan. 
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Beberapa ahli ekonomi Islam berpendapat tujuan-tujuan produksi 

menurut Umar Chapra yaitu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok 

semua individu dan menjamin setiap orang mempunyai standar hidup 

manusia terhadap semua dengan martabat manusia sebagai khalifah. 

Sedangkan menurut Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqi tujuan produksi 

yaitu, pemenuhan kebutuhan keluarga, bakal untuk generasi mendatang, 

bantuan kepada masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah  swt.
73

 

Dari beberapa pendapat diatas, dapat di simpulkan bahwa tujuan 

produksi dapat dibagi dalam tujuan utama yaitu, kebutuhan primer tiap 

individu dan kebutuhan sekunder bagi seluruh rakyat. 

 

2. Kualitas Produk dalam Pandangan Islam  

Kualitas produk merupakan faktor yang sangat berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian, selain itu masih banyak lagi faktor lain 

yang mempengaruhi perilaku pembelian tersebut.  Islam memandang 

bahwa suatu barang atau jasa mempunyai nilai guna jika mengandung nilai 

keunsur utama produksi mempunyai kedudukan yang penting dalam 

kehidupan karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah swt, 

karenanya hukum berkerja adalah wajib. Hal ini disandarkan pada surat 

Al-Jumu’ah ayat 10. 
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Artinya:  Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumu’ah : 

10)
74

 

Produk pada Al-Quran dinyatakan dalam dua istilah, yaitu al-

tayyibat dan al-rizq. Al-tayyibat merujuk pada suatu yang baik, suatu yang 

murni dan baik, sesuatu yang bersih dan murni, sesuatu yang baik dan 

menyalur sertamakanan yang baik. Al-rizq merujuk pada makanan yang 

diberkhai tuhan, pembiran yang menyenangkan dan ketetapan tuhan. 

Menurut Islam produk konsumen adalah berdaya guna, materi yang dapat 

dikonsumsi yang bermanfaat yang bernilai guna, yang menghasilkan 

perbaikan material, moral, spiritual bagi konsumen. Sesuatu yang tidak 

berdaya guna dan dilarang dalam Islam bukan merupakan produk dalam 

pergertian Islam. Barang dalam ekonomi konvesional adalah barang yang 

dapat dipertukarkan. Tetapi barang dalam Islam adalah barang yag dapat 

dipertukarkan dan berdaya guna secara moral.  
75

 

Firman Allah swt dalam al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 

sebagai berikut : 
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Artinya:  Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 

yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itau adalah 

musuh yang nyata bagimu(QS. Al-Baqarah  : 168)
76

 

Menutrut Syaikah Imam Al-Qurthubi, dalam bukunya yang 

berjudul Tafsir Al-Qurthubi/Syaikah Imam Al-Qurhubi, makna kata halal 

itu sendiri adalah melepaskan atau membebaskan. Dan kata ini disebut 

halal karena ikatan larangan yang mengikat sesuatu itu telah dilepaskan. 

Sahal bin Abdillah mengatakan : ada tiga hal yang harus dilakukan jika 

seseorang ingin terbebas dari neraka, yaitu makanan-makanan yang halal, 

melaksanakan kewajiban, dan mengikuti jejak Rasullah saw. 

Kemudian jaganlah kamu mengikuti langkah dan perbuatan syetan. 

Dan setiap perbuatan yang tidak ada dalam syariat maka perbuatan itu 

nisabnya kepada syaitan. Allah swt juga memberitahukan bahwa syetan 

adalah musuh dan tentu saja pemberitahuan dari Allah swt adalah benar 

dan terpercaya. Oleh karena itu bagi setiap makhluk yang memiliki akal 

semestinya berhati-hati dalam menghadapi musuh ini yang telah jelas 

sekali pemusuhannya dari zaman nabi Adam As. Syetan telah berusaha 

sekuat tenaga, mengorbankan jiwa dan sisa hidupnya untuk merusak 

keadaan anak cucu Adam As.  
77

 

Kualitas produk mendapat perhatian para produsen dalam ekonomi 

Islam dan ekonomi Konvesional. Akan tetapi terdapat perbedaan 
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signifikan diantara pandangan ekonomi ini dalam penyebab adanya 

perhatian masing-masing terhadap kualitas, tujuan dan caranya. Sebab 

dalam ekonomi konvesional, produsen berupaya menekankan kulitas 

produknya hanya semata-mata untuk merealisasikan tujuan materi. Boleh 

jadi tujuan tersebut merealisasikan produk yang bisa dicapai dengan biaya 

serendah mungkin, dan boleh jadi mampu bersaing dan bertahan dengan 

produk serupa dengan yang diproduksi orang lain. Karna itu acapkali 

produk tersebut menjadi tidak berkualitas, jika beberapa motivas itersebut 

tidak ada padanya ; seperti produk tertentu yang ditimbul karena tidak 

dikhawatirkan adanya persaingan. Bahkan seringkali mengarah pada 

penipuan, dengan menapakan barang yang buruk dalam bentuk yang 

nampak bagus untuk mendapatkan keuntungan setinggi mungkin. 

Firman Allah swt dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2 sebagai 

berikut : 

                                

 

Artinya:  yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, 

siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha 

Perkasa lagi Maha Pengampun.( QS. Al-Mulk : 2). 
78

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa ujian Allah adalah untuk 

mengetahui siapa diantara hamba-hambanya-Nya yang terbaik amalnya, 

lalu dibalas-Nya mereka pada tingkatan yang berbeda sesuai kualitas amal 

mereka ; tidak sekedar banyaknya amal tanpa menekankan kualitasnya. 
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Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa kualitas 

produksi adalah satu-satunya cara yang mubah yang mungkin diikutin 

produsen muslim dalam memproses produknya dan meraih keuntungan 

setinggi mungkin dengan biaya serendah mungkin. Motivasi kualitas 

produk mendapat perhatian besar dalam ilmu fiqih Umar Radhiyallahu 

Anhu, yang dapat ditunjukan dari beberapa bukti sebagai berikut 

diantaranya : 

a. Umar menyerukan untuk memperbagus pembuatan makanan, seraya 

mengatakan, “perbaguslah adonan roti ; karena dia salah satu cara 

mengembangkannya,” Artinya, perbaguslah adonan roti dan 

perhaluslah; karena demikian itu menambah berkembangnya roti 

dengan air yang dikandungnya. 

b. Umar Rhadiyallah Anhu memberikan pengajaran secara rinci kepada 

kaum perempuan tentang pembuatan makanan yag berkualitas, seraya 

mengatakan, “janganlah seseorang diantara kamu memberikan tepung 

hingga airnya panas, kemudiaan meninggalkannya sedikit demi sedikit, 

dan mengaduknya dengan centongan ; sebab demikian itu akan lebih 

bagus baginya dan lebih membantunya untuk tidak mengeriting. 
79

  

2. Keputusan Pembelian dalam Pandangan Islam  

Keputusan pembelian menurut Nugroho adalah proses 

pengintergrasian yang mengkobinasi sikap pengetahuan untuk 

mengevalzuasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu 
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diantaranya. Proses pemindahan kepemilikan dalam pardagangan disebut 

jual beli yang ada pada surat An-Nisa : 4 ayat 29 yang berbunyi : 

                      

                   

       

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS.An-Nisa :29)
80

 

 

 

3. Mashlahah dalam Perilaku Ekonomi Islam 

Syariat Islam menginginkan manusia mencapai dan memelihara 

kesejahterannya. Pola konsumsi pada masa kini lzebih menekankan aspek 

pemenuhan keinginan material dari pada aspek kebutuhan yang lain.
81

 

Perilaku konsumsi islam berdasarkan tuntutan Al-Quran dan hadis perlu 

didasarkan atas resionalitas yang disempurnakan yang mengintergrasikan 

keyakinan kepada kebenaran yang melampaui rasionalitas manusia yang 

sangat terbatas ini.
82

 

Akibat dari rasionalitas konsumsi yang lebih mendukung 

individualisme dan self interest, maka keseibangan umum tidak dicapai. 

Yang terjadi adalah munculnya sebagai ketipangan dalam berbagai 

persoalan sosial ekonomi. Mencakupi kebutuhan dan bukan memenuhi 

                                                             
80

 Departemen Agama,Op Cit,Hlm.83. 
81

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

2010), ed-1, cetke-3, hlm. 61. 
82

 Ibid, Hlm. 60. 



 

 

60 

kepuasan/keinginan adalah tujuan dari aktifitas ekonomi Isalm, dan usaha 

pencapaian itu adalah salah satu kewajiban dalam beragama 

(mashlahah).
83

 

4. Kebutuhan dan Keinginan 

Imam Al-Ghazali telah membedakan dengan jelas antara keinginan 

(syahwat) dan kebutuhan (hajat). Kebutuhan adalah keinginan manusia 

untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka 

mempertahankan kelagsungan hidupnya dan menjalankan fungsiya. 

Lebih jauh Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya niat dalam 

melakukan konsumsi sehingga tidak kosong dari makna dan steril. 

Konsumsi dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah. Pandangan ini 

tentu sangat berbeda dari demensi yang melkat pada konsumsi 

konvensional. Pandangan konvesional yang materialitas melihat bahwa 

konsumsi merupakan fungsi dari keinginan, nafsu, harga, barang, 

pendapatan, dan lain-lain tanpa memperdulikan pada demensi spiritual 

karna hal itu di anggapnya berada diluar wilyah otoritas ilmu ekonomi.
84

 

Kehendak seseorang untuk membeli atau memiliki sesuatu 

barang/jasa bisa muncul karena faktor kebutuhan ataupun faktor 

keinginan. Kebutuhan ini terkait dengan segala sesuatu yang harus 

dipenuhi agar suatu barang berfungsi secara sempurna. Keinginan adalah 

terkait dengan hasrat atau harapan seseorang yang jika dipenuhi tentu akan 

meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia ataupun suatu barang. 
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Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan 

ataupun keinginannya, selama dengan pemenuhan tersebut, maka martabat 

manusia bisa meningkat. Semua yang ada dibumi ini diciptakan untuk 

kepentingan manusia, namun manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi 

barang/jasa yang halal dan baik saja secar wajar, tidak berlebihan. 

Pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan tetap dibolehkan selama hal itu 

mampu menambah mashlahah atau tidak mendatangkan mudharat.
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