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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Prilaku Konsumen 

1. Pengertian Prilaku Konsumen 

Prilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang 

berhubungan dengann pencarian, pemilihan, penggunaan serta 

pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. 

Prilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk 

membuat keputusan. Untuk barang berharga jual rendah (low 

involvement) proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah 

sedangjan untuk barang berharga jual tinggi (high-involvement) proses 

pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan yang matang.
26

 

Minat dalam kamus besar Indonesai diartikan sebagai 

kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu gairah, keinginan.
27

Minat 

merupakan sifat yang relatif menetap pada diri seseorang. Minat besar 

sekali pengaruhnya terhadap kegiatan seseorang sebab dengan minat ia 

akan melakukan sesuatu yang diminatinya. Sebaliknya tanpa minat 

seseorang tidak mungkin melakukan sesuatu. Sedangkan pengertian minat 

secara istilah telah banyak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya yang 

dikemukan oleh Hilgard yang dikutip oleh Slameto menyatakan “Interest 

is persisting tendency topay attention to end enjoy some activity and 
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content.”.
28

Lebih lanjut Sardiman A. M. berpendapat bahwa minat 

diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-

ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-

keinginan atau kebutuhan-kebutuhanya sendiri. 

Dari beberapa defenisi yang dikemukan oleh para ahli seperti yang 

dikutip diatas, dapat disimpulkan bahwa, minat adalah kecenderungan 

seseorang terhadap objek atau suatu kegiatan yang digemari yang disertai 

dengan persaan senang, adanya perhatian dan keaktifan berbuat. 

2. Konsep Perilaku Konsumen 

Menurut Engel et al, perilaku konsumen adalah tindakan yang 

langsung terlibat dalam pemerolehan, pengonsumsian, dan penghabisan 

produk atau jasa, termaksud proses yang mendahului dan menyusul 

tindakan ini.
29

 Menurut Mowen dan minor, perilaku konsumen adalah 

studi unit-unit dan proses pembuatan keputusan yang terlibat dalam 

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

Schiffman dan kanuk mendefinisikan perilaku konsumen sebagai perilaku 

yang diperlihatkan konsumen untuk mencari, membeli, menggunakan, 

mengevaluasi, dam menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan 

akan memuaskan kebutuhan mereka.
30
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Dari pengertian yang dikemukan para ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa perilaku konsumen merupakan tindakan yang dilakukan konsumen 

guna mencapai dan memenuhi kebutuhannya baik untuk menggunakan, 

mengonsumsi, maupun menghabiskan barang dan jasa, termaksud proses 

keputusan yang mendahului dan menyusul. 

3. Faktor yang mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang 

adalah minx scat konsumen, bila suatu produk yang dihasilkan atau 

dipasarkan tersebut sangat sensitif sekali terhadap perubahan minat, maka 

hal itu bisa mengakibatkan permintaan akan produk tersebut meningkat.
31

 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku beli konsumen 

terhadap suatu produk adalah : 

a. Faktor Kebudayaan 

Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas dan 

paling dalam terhadap perilaku konsumen,Pemasar harus memahami 

peran yang dimainkan oleh kultur dan kelas sosial. 

Kultur. Kultur adalah faktor penentu paling pokok dari 

keinginan dan perilaku seseorang. Makhluk yang lebih rendah 

umumnya dituntun oleh naluri, sedangkan pada manusia perilaku 

biasanya dipelajari dari lingkungan sekitarnya. Sehingga nilai, 

presepsi, preferensi, dan perilaku antara seseorang yang tinggal pada 
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daerah tertentu berbeda dengan orang lain yang berada dilingkungan 

lain pula. 

Subkultur. Tiap kultur mempunyai subkultur yang lebih kecil, 

seperti kelompok kebangsaan yang bertempat tinggal disuatu daerah  

demikian pula dengan kelompok keagamaan yang ada.
32

Kelas 

Sosial.Kelas sosial adalah susunan yang relatif permanen dan teratur 

dalam suatu masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat dan 

perilaku kelas yang sama, kelas sosial memperlihatkan preferensi 

produk dan merek yang berbeda. 

b. Faktor Sosial 

Perilaku konsumen juga akan dipengaruhi oleh faktor sosial 

seperti kelompok referensi kecil, keluarga, peran dan status sosial dari 

konsumen tersebut. 

Kelompokreferensikecil. Kelompok kecil ini juga 

mempengaruhi perilaku seseorang dalam pembeliannya dan sering 

dijadikan pedoman oleh konsumen dalam bertingkah laku maupun 

gaya hidup.Keluarga. Keluarga adalah dua atau lebih orang yang 

dipersatukan oleh hubungan darah, pernikahan maupun adopsi yang 

hidup bersama. Anggota keluarga pembeli dapat memberikan 

pengaruh yang kuat terhadap perilaku pembeli. 
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Peran dan Status. Posisi dalam suatu kelompok dapat 

ditentukan dari segi peran dan status, tiap peran membawa status yang 

mencermikan penghargaan umum oleh masyarakat. 

c. Faktor Pribadi 

Keputusan seseorang pembeli juga dipengaruhi oleh 

karekteristik pribadi itu sendiri seperti: umur dan tahap daur hidup 

pembeli, pekerjaan atau jabatan pembeli, keadaan ekonomi pembeli, 

gaya hidup, kepribadian dan konsep diri pembeli yang bersangkutan.
33

 

Usia dan tahap Daur Hidup. Orang akan mengubah barang dan 

jasa yang mereka beli sepanjang hidup mereka. Kebutuhan dan selera 

seseorang akan berubah sesuai dengan usia. Pembelian dibentuk oleh 

tahap daur hidup keluarga.Pekerjaan.  Pekerjaan seseorang akan 

mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya, dengan demikian 

pemasar harus dapat mengidentifikasi kelompok yang berhubungan 

dengan jabatan yang mempunyai minat diatas rata-rata terhadap 

produk mereka. 

Keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi akan sangat 

mempengaruhi pilihan produk, seseorang yang keadaan ekonominya 

mapan akan dengan gampang untuk memilih produk yang disukainya 

begitu pula sebaliknya.Gaya hidup.Gaya hidup seseorang menunjukan 

pola kehidupan orang yang bersangkutan yang tercermin dalam 

kegiatan, minat,  dan pendapatannya.
34
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d. Faktor Psikologis 

Motivasi. Suatu kebutuhan yang cukup menekan seseorang 

untuk mengejar kepuasan.Presepsi. Proses dimana individu memilih, 

merumuskan, dan menafsirkan masukan informasi untuk menciptakan 

suatau gambaran yamg berarti mengenai dunia. Orang akan 

memberikan presepsi terhadap rangsangan yang sama karena tiga 

proses presepsi, yaitu perhatian yang selektif, gangguan yang selektif, 

dan mengingat kembali yang selektif. 

Sikap. Sikap merupakan faktor yang ikut mempengaruhi 

pandangan dan prilaku konsumen. Sikap itu sendiri dipengaruhi oleh 

kepercayaan dan kepercayaan juga mempengaruhi sikap, sikap adalah 

bagaimana cara seseorang berpikir,merasa dan bertindak melalui aspek 

lingkungan seperti produk. 

Kepercayaan. Adalah suatu kencendrungan yang dipelajari 

untuk bereaksi terhadap penawaran produk dalam maslaah yang baik 

maupun yang kurang baik secara konsisten. 

4. Perilaku Konsumen dalam Ekonomi Islam 

Dapat kita simpulkan prinsip dasar perilaku konsumen Islami 

diantaranya: 

a. Prinsip syariah, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi 

dalam melakukan konsumsi di mana terdiri dari: Prinsip akidah, yaitu 

hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan untuk 

beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk 

dan khalifah yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh 

Pencipta. Dalam Firman Allah QS. Al-An’am ayat 165 : 
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Artinya : “Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di 

bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas 

sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu 

tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya 

Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. 

 

Prinsip ilmu, yaitu seseorang ketika akan mengkonsumsi harus 

mengetahui ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-

hukum yang berkaitan dengannya apakah merupakan sesuatu yang 

halal atau haram baik ditinjau dari zat, proses, maupun tujuannya. 

Prinsp amaliah, sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah 

diketahui tentang konsumsi Islami tersebut, seseorang dituntut untuk 

menjalankan apa yang sudah diketahui, maka dia akan mengkonsumsi 

hanya yang halal serta menjauhi yang haram dan syubhat. 

b. Prinsip kuantitas, yaitu sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah 

dijelaskan dalam syariat Islam, di antaranya: Sederhana, yaitu 

mengkonsumsi secara proporsional tanpa menghaburkan harta, 

berwemah-mewahan, mubazir, namun tidak juga pelit. Dalam firman 

Allah QS. Al Isra ayat 27-29 dan Al-A’raf ayat 31: 
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Artinya : “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-

saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar 

kepada Tuhannya.. Dan jika kamu berpaling dari mereka 

untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu 

harapkan, Maka Katakanlah kepada mereka Ucapan yang 

pantas.Dan janganlah kamu jadikan tanganmu 

terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu 

mengulurkannya”. 

                     

                

Artinya:  “ Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap 

(memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah 

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berlebih-lebihan.” 

 

Sesuai antara pemasukan dan pengeluaran, artinya dalam 

mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang 

dimilikinya, bukan besar pasak daripada tiang. Menabung dan 

investasi, artinya tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi 

tapi juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu 

sendiri. 

c. Prinsip prioritas, di mana memperhatikan urutan kepentingan yang 

harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan, yaitu: Primer, 

adalah kosnumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat dapat 

hidup dan menegakkan kemaslahatan dirinya dunia dan agamanya 

serta orang terdekatnya, seperti makanan pokok. Sekunder, yaitu 

konsumsi untuk menambah/meningkatkan tingkat kualitas hidup yang 

lebih baik lagi, jika tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami 

kesusahan. Tersier, yaitu konsumsi untuk pelengkap. 
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d. Prinsip sosial, yaitu memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya 

sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat, diantaranya: 

kepentingan umat, yaitu saling menanggung dan menolong sehingga 

islam mewajibkan zakat bagi yang mampu juga menganjurkan 

sadaqah,infaq dan wakaf. Keteladanan, yaitu memberikan contoh yang 

baik dalam berkonsumsi baik dalam keluarga atau masyarakat.
35

 Tidak 

membahayakan orang yaitu dalam mengkonsumsi justru tidak 

merugikan dalam memberikan mudharat keorang lain seperti merokok. 

e. Kaidah lingkungan, yaitu dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan 

kondisi potensi daya dukung sumber daya alam atau keberlanjutannya 

Atau tidakmerusak lingkungan. 

 

B. Keputusan  

1. Pengertian Keputusan 

Johannes Supranto mendefinisikan mengambil atau membuat 

keputusan berarti memilih satu diantara sekian banyak alternatif.
36

Dalam 

tahap evaluasi konsumen membentuk preferensi antar merk dalam 

kumpulan pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk maksud untuk 

membeli merk yang paling disukai. Dalam melaksanakan maksud 

pembelian, konsumen dapat membentuk lima sub keputusan merk, 

penyaluran, kuantitas, waktu, dan metode pembayaran.
37
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Keputusan untuk membeli yang diambil oleh pembeli itu sebenarnya 

merupakan kumpulan dari sejumlah keputusan. Setiap keputusan membeli 

mempunyai suatu struktur sebanyak tujuh komponen, yaitu: 

1) Keputusan tentang jenis produk. 

2) Keputusan tentang bentuk produk. 

3) Keputusan tentang merk. 

4) Keputusan tentang penjualan. 

5) Keputusan tentang jumlah produk. 

6) Keputusan tentang waktu pembelian. 

7) Keputusan tentang cara pembayaran.  

Dalam suatu pembelian barang keputusan yang diambil tidak selalu 

berurutan seperti di muka. Pada situasi pembelian seperti penyelesaian 

masalah ekstensif, keputusan yang diambil dapat bermula dari keputusan 

tentang penjual karena penjual dapat membantu merumuskan perbedaan-

perbedaan di antara bentuk-bentuk dan merk produk.
38

. 

 

C. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 

1. Pengertian BMT 

Institusi keuangan belum belum lama dikenal secara jelas dalam 

sejarah Islam, namun prinsip pertukaran dan pinjam meminjam sudah ada 

sejak zaman Nabi. Ini ditandai dengan adanya Baitul maal (rumah dana) 

yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan. 
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Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini merupakan proses 

penerimaan dan pembelanjaan secara transparan. Tidak dipungkiri bahwa 

kemajuan ekonomi dan perdagangan telah mempengaruhi lahirnya intitusi 

yang berperan dalam lalu lintas keuangan, para pedagang dan pengusaha 

tidak mungkin lagi mengurusi keuangan secara sendiri. Salah satu lembaga 

keuangan yang berperan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 

umat adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).
39

 

Pengertian BMT secara defenitif adalah balai usaha mandiri 

terpadu yang berintikan konsep baitul maal wat tamwail. Kegiatan BMT 

adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam 

meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha mikro dan kecil, 

antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan 

ekonominya. Sedangkan kegiatan baitul maal menerima kegiatan BAZIS 

dari dana zakat, infak, dan  shadaqah dan menjalankanya sesuai dengan 

peraturan dan amanahnya. Dalam defenisi operasional PINBUK (Pusat 

inkubasi bisnis usaha kecil dan menengah) BMT adalah lembaga usaha 

ekonomi rakyat kecil yang beranggotakan orang atau badan hukum 

berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi. BMT diharapkan 

menjadi lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah 

dengan berlandaskan sistem syariah. 
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Dengan mengacu pada pada pengertian tersebut, BMT merupakan 

lembaga perekonomian rakyat kecil yang bertujuan meningkatkan dan 

menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi pengusaha makro dan kecil 

yang berkualitas dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang 

pembiayaan kegiatan perekonomianya.
40

 

Menurut Heri Sudarsono dalam Bukunya Bank dan Lembaga 

keuangan Syariah Mendefenisikan bahwa BMT terdiri dari dua isntilah 

yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maallembaga yang lebih 

mengarah kepada usaha-usaha pegumpulan dan penyaluran dana yang 

non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan baitul tamwil 

sebagai lembaga yang mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran 

dan komersial. Usaha tersebut meenjadi satu usaha yang tidak terpisah dari 

BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil 

yang berlandaskan syariah.  

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan 

organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial itu sebagai 

landasan historis bahwa baitul maal pada masa Islam klasik adalah 

berfungsi sebagai dana umat dan penyeimbang perekonomian yang terlihat 

pada baitul maal, sedangkan peran bisnis BMT sebagai prantara dari bank 

syariah yang sangat terbatas untuk menjangkau sektor usaha mikro dan 
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kecil sehingga dibutuhkan lembaga keuangan yang kemersial yang dapat 

menjangkau sektor tersebut yang terlihat pada defenisi Baitul Tamwil.
41

 

2. Fungsi dan Peranan BMT 

Fungsi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), yaitu: 

a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan 

mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, 

kelompok usaha anggota muamalat (Pokusma) dan kerjanya. 

b. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih 

profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh 

menghadapi tantangan global. 

c. Menggalang dan menorganisir potensi masyarakat dalam rangka 

meningkatkan kesejahterahan anggota.
42

 

Selain itu BMT juga memiliki beberapa peranan, diantaranya adalah: 

1) Menjauhkan masyarkat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. 

Aktif dalam melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti 

penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan 

pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, 

misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam 

menibang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya. 

2) Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarkat yang masih 

tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan 
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masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Misalnya selalu 

tersedia dana setiap saat,birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya. 

3) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. 

Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks 

dituntut harus pandai bersikap, oleh karna itu langkah-langkah untuk 

melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus 

diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus 

memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan 

juga jenis pembiayaan yang dilakukan.
43

 

3. Kegiatan BMT 

Ada dua jenis kegiatan yang bisa dilakukan oleh BMT yaitu 

pelayanan jasa simpanan dan pembiayaan : 

a. Jasa Simpanan 

Jasa simpanan yang merupakan produk BMT memiliki 

keragaman sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang di miliki 

simpanan tersebut yang disebut juga dengan tabungan (simpanan). 

Ada beberapa jenis tabungan (simpanan) : 

1. Tabungan Wadi’ah : Tabungan atau simpanan dengan prinsip 

wadi’ah adalah titipan dana yang setiap waktu dapat ditarik 

pemiliknya. 

2. Tabungan Mudharabah : Tabungan atau simpanan dengan prinsip 

mudharabah, yakni dana tersebut dipercayakan oleh pemilik 

kepada BMT untuk digunakan sebagai tujuan atau usaha yang 

menguntungkan, namun secara implisit pemilik dana bersedia 
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menanggung kerugian selama BMT tidak dapat menutupi kerugian 

dengan cara lain. Pemilik mendapatkan bagian bagi hasil dari 

modal tersebut sesuai dengan kesepakatan. 

b. Pembiayaan 

Kegiatan pembiayaan adalah upaya BMT dalam membiayaai 

usaha-usaha yang dilakukan oleh anggota sesuai dengan kebutuhan 

usaha tersebut.pembiayaan dapat berbentuk: 

1. Mudharabah : Bagi Hasil 

2. Musyarakah : Bagi hasil besyarikat 

3. Murabahah : Pemilikan barang jatuh tempo. 

4. Bai’u Bithaman Ajil: Pemilikan barang cicilan. 

5. Al Qardhul hasan.
44

 

Prioritas utama dari BMT adalah melakukan kegiatan bidang 

keuangan, namun bila ada kesempatan dan peluang tidak ada halangan 

bagi BMT untuk bergerak dalam sektor Riil. Kegiatan tersebut antara lain: 

1. Membuka usaha dagang 

2. Menyediakan jasa konsultasi bisnis, dll. 
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