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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Perilaku Konsumen 

1. Pengertian 

Istilah perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang 

diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, 

mengevaluasi dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan 

memuaskan kebutuhan mereka.
1
 

Perilaku (behavior) adalah tindakan- tindakan (actions) atau reaksi- 

reaksi (reactions) dari suatu obyek. Perilaku dapat berupa sadar (concious) atau 

tidak sadar (unconcious), terus terang (overt) atau diam- diam (coert), sukarela 

(voluntary) atau tidak suka rela (unvoluntary).
2
 

Lebih lanjut, menurut Hawkins, Best dan Coney mengatakan bahwa 

perilaku konsumen adalah tentang bagaimana individu, kelompok dan 

organisasi dan proses yang dilakukan untuk memilih, mengamankan, 

menggunakan dan menghentikan produk, jasa, pengalaman atau ide untuk 

memuaskan kebutuhannya dan dampaknya terhadap konsumen dan 

masyarakat. Dengan demikian, perilaku konsumen itu mencakup bidang yang 

lebih luas karena termasuk di dalamnya yang mempelajari dampak dari proses 

dan aktivitas yang dilakukan konsumen ke konsumen lain.
3
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Perilaku konsumen dapat di defenisikan sebagai proses pengambilan 

keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses 

mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau dapat mempergunakan barang- 

barang dan jasa.
4
 

Menurut James F. Engel, perilaku konsumen didefenisikan sebagai 

tindakan- tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha 

memperoleh dan menggunakan barang barang jasa ekonomi termasuk proses 

pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan tersebut.
5
 

Menurut David L. Loundon dan Albert J. Della Bitta, perilaku 

konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara 

fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan 

atau dapat mempergunakan barang dan jasa.
6
 

American Marketing Association mendefenisikan perilaku konsumen 

sebagai interaksi dinamis antara pengaruh dan kognisi, perilaku dan kejadian di 

sekitar kita, dimana manusia melakukan aspek pertukaran dalam hidup 

mereka.
7
 Perilaku konsumen dapat di defenisikan sebagai proses pengambilan 

keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses 

mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau dapat mempergunakan barang- 

barang dan jasa.
8
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Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan.
9
 Istilah 

konsumen sering diartikan sebagai dua jenis konsumen yaitu konsumen 

individu dan konsumen organisasi. Konsumen individu membeli barang dan 

jasa untuk digunakan sendiri, sedangkan konsumen organisasi meliputi 

organisasi bisnis dan lainnya. Konsumen individu dan konsumen organisasi 

sama pentingnya karena memberikan sumbangan yang sangat penting bagi 

perkembangan dan pertumbuhan ekonomi.
10

 

Pembicaraan mengenai bagaimana individu- individu berperilaku 

dalam membeli sebuah barang sepintas kelihatan sederhana sekali. Namun, 

sebelum, sesaat dan setelah pembelian terjadi, sesungguhnya ada sebuah proses 

yang cukup kompleks.
11

 

Merujuk pada beberapa pengertian tentang perilaku konsumen, maka 

terlihat bahwa memahami perilaku konsumen bukanlah suatu pekerjaan yang 

mudah karena banyaknya variabel yang mempengaruhi dan variabel- variabel 

tersebut saling berinteraksi.
12

 

2. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen di pengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor- 

faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu: 

a. Faktor kebudayaan 
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Budaya masyarakat tertentu membentuk perilaku konsumen dalam faktor 

kebudayaan ada komponen budaya itu sendiri, yaitu sub budaya dan kelas 

sosial. Komponen sub budaya bisa di anggap memiliki budaya sendiri.
13

 

Sementara itu, Kotler merumuskan kelas sosial sebagai pengelompokkan 

masyarakat yang mempunyai minat, nilai- nilai serta perilaku yang serupa 

dan dikelompokkan secara berjenjang.
14

 

b. Faktor sosial 

Individu adalah makhluk sosial. Individu pada dasarnya sangat 

mendapatkan pengaruh dari orang- orang di sekitar kita saat membeli suatu 

barang. Ada beberapa faktor yang berpengaruh, yaitu:
 
 

1) Kelompok rujukan (reference group) 

Kelompok rujukan adalah orang- orang disekitar kita, baik secara 

langsung maupun tidak langsung mempengaruhi sikap dan perilaku 

kita.
15

 

2) Keluarga 

Aggota keluarga, sebagai lingkungan terdekat seseorang, dapat 

mendorong atau menghalangi pembelian kita.
16

 

3) Peran dan status 

Peran yang dimaninkan seseorang dalam hidupnya dapat lebih dari satu. 

ada yang jadi Manajer. Disini ia memiliki status tertentu yang 

mempengaruhi pembelian barang.
17
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4) Pribadi dan konsep diri 

Kepribadian merupakan karakter- karakter khusus yang ada pada 

individu. Semakin pemasar bisa mengidentifikasikan pengaruh- 

pengaruhnya pada aktivitas pemasarannya, ia semakin sukses.
 18

 

c. Faktor psikologis 

Aspek ini sebenarnya merupakan bagian dari pribadi. Akan tetapi, karena 

aspek ini mempunyai peran yang signifikan pada perilaku konsumen. Ada 

dua hal penting dalam memahami perilaku konsumen: 

1) Motivasi 

Motivasi adalah dorongan untuk memuaskan satu kebutuhan atau 

keinginan. Abraham Maslow  merumuskan konsep tentang kebutuhan 

berjenjang. Manusia akan mencoba memuaskan kebutuhan dirinya.
19

 

2) Persepsi 

Persepsi adalah proses memberikan makna atas rangsangan- 

rangsangan yang diterima alat sensor kita (mata, kulit, lidah, telinga, 

hidung).  Kita bertindak dan bereaksi sejalan dengan bagimana indra 

kita merasakan dan menginterpretasikannya.
20

 

Store Environment mampu mempengaruhi perilaku konsumen. Menurut 

Dale M. Lewinson, store environment memiliki tiga elemen penting, salah 

satunya yaitu store image.
 21
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3. Tipe - Tipe Konsumen 

Berdasarkan hasil penelitiannya, Ernerst kretschamer menyimpulkan 

adanya korelasi positif antara bentuk tubuh manusia dengan perilakunya, yaitu: 

a. Konsumen tipe atletis 

Tipe ini menunjukkan badan kokoh, pundak tampak lebar dan pinggul 

berisi. Anggota badannya cukup panjang, badan berotot dan kekar. 

Wajahnya bulat telur atau lonjong. Karakternya menunjukkan sikap banyak 

gerak, tetapi penampilannya kalem. Adapun cara menghadapi atau 

melayani tipe ini antara lain adalah: 

1) Hindarilah berdiskusi atau berdebat kusir 

2) Sebaiknya jika ada pertanyaan yang mereka kemukakan, hendaknya 

dijawab dengan penjelasan yang sistematis karena mereka pada 

umumnya tidak cepat percaya.
22

 

b. Konsumen tipe leptosom 

Tipe ini menunjukkan tubuh agak kecil dan lemah, bahu tampak kecil, 

leher dan anggota badan menunjukkan kesan kurus panjang. Karakter tipe 

leptosom ada yang menunjukkan orang yang idealis dan konsisten dalam 

berpikir. Adapun cara menghadapi tipe ini antara lain adalah: 

1) Bersikaplah sabar, hormat dan bijaksana 

2) Jangan menegur mereka dengan cara yang kurang hormat.
23
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Sedangkan menurut Johnstone tipe tipe konsumen antara lain 

dikategorikan sebagai konsumen yang suka bicara, konsumen pembantah, 

konsumen yang angkuh dan konsumen lainnya.
24

 

a. Pembeli yang suka bicara 

Ada orang yang mengetahui bagaimana cara yang baik untuk dapat 

memulai percakapan, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara 

menghentikannya. Ciri seorang pembeli yang suka bicara ini amat mudah 

diketahui. Ia memasuki toko sambil berbicara, bahkan sering kali berbicara 

tentang 1001 macam masalah tanpa menyinggung tujuan memasuki toko, 

sehingga seringkali objek pembicaraan menjadi ngawur tanpa batas.
25

 

Jika menghadapi situasi yang demikian, penjual secara bijaksana 

harus dapat mengalihkan perhatian pembeli kepada barang yang 

dibutuhkannya. Seandainya pembeli itu terus berbicara tanpa berhenti, 

penjual harus segera mengalihkan pembicaraan kepada barang yang akan 

segera dibelinya. Hal ini mendapat kesan bahwa ia sudah mendapat 

perhatian penuh.
26

 

b. Pembeli pembantah 

Dalam praktek kita sering harus berhadapan dengan orang yang 

senantiasa membantah segala sesuatu yang diungkapkan oleh orang lain. 

Biasanya tipe orang yang demikian jika memasuki toko suka membuat 

gaduh suasana, mengganggu dan sebagainya.
27
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Orang demikian beranggapan bahwa dirinya adalah yang paling 

pandai dan senantiasa segan mendengarkan argumen orang lain. Disini 

sebaiknya dijaga agar tidak terjadi diskusi yang berlarut- larut. Cara yang 

terbaik untuk memperlakukan pembeli pembantah adalah: 

1) Kemukakan argumen walaupun senantiasa dibantah sebab lama- 

kelamaan pembeli pun dapat bersikap baik jika bantahan tadi dijawab 

dengan baik, fasih dan tetap tenang.
28

 

2) Bila harus membantah juga, kemukakanlah hal tersebut dengan cara 

yang bijaksana, mungkin anda harus mengiyakan dahulu, seperti, “ya, 

dari sudut pandang anda hal tersebut memang dapat dibenarkan, tetapi 

mungkin dari sudut pandang yang lain bisa saja pandangan anda 

tersebut kurang relevan”.
29

 

c. Pembeli yang angkuh 

Sewaktu-waktu akan ditemui pembeli yang akan merasa menjadi 

pusat perhatian. Hal ini diperlihatkan dengan tingkah lakunya seperti 

kesenangan berbohong dan mereka tidak mempunyai sikap lain kecuali 

keangkuhan. Biasanya sikap ini timbul sebagai kompensasi dari adanya 

“rasa rendah diri” yang berlebihan sehingga mereka senantiasa berusaha 

memberikan kesan tertentu terhadap lingkungannya. 
30

 

Menghadapi pembeli yang demikian memang sulit. Mereka umumnya  

mudah dikenal, sebab apa yang mereka lakukan biasanya serba berlebihan, 

congkak, mencoba memaksa untuk menjatuhkan harga barang dan untuk 
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mendorong diri mereka sendiri. Cara yang terbaik untuk memperlakukan 

langganan angkuh adalah: 

1) Jangan merasa tertekan oleh sikapnya 

2) Tetap sabar dan segala sikapnya tersebut jangan terlalu ditanggapi 

dengan serius. 
31

 

B. Store Image (Citra Toko) 

1. Pengertian 

Menurut Omar, store image (citra toko) diartikan sebagai apa yang 

dipikirkan konsumen tentang toko. Termasuk di dalamnya persepsi dan sikap 

yang didasarkan pada sensasi rangsangan yang berkaitan dengan toko yang 

diterima melalui pengalaman toko tersebut.
. 

Secara umum citra toko adalah 

persepsi konsumen tentang suatu toko. Sedangkan definisi Citra toko menurut 

Paul Peter dan Olson, yaitu gambaran atau apa yang dipikirkan konsumen 

terhadap suatu toko tertentu.
 32 

Menurut Simamora store image dianggap sebagai salah satu aset yang 

berharga bagi sebuah usaha, dengan kata lain store image adalah kepribadian 

sebuah toko. Bagi konsumen, kepribadian ini juga mewakili suatu gambaran 

yang utuh atas retailer. Oleh karena itu retailer harus mampu mengetahui dan 

merancang apa yang mereka ingin konsumen lihat dan rasakan.
33
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Menurut Sophia citra toko merupakan gambaran jiwa, atau 

kepribadian toko yang oleh pemiliknya berusaha disampaikan kepada 

pelanggan. Sementara bagi pelanggan, citra toko merupakan sikap individu 

dari toko tersebut.
34

 

Citra toko atau kepribadian toko yang didasarkan pada tipe 

pembelanja atau pelanggan yang datang di suatu toko atau departement store. 

Konsumen lebih suka mempersepsikan retail secara berbeda berdasarkan tipe 

pelanggan yang berbelanja di retail tersebut.
35 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Store Image 

Konsumen yang memiliki perhatian terhadap citra toko, tetapi 

mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan saat berbelanja di suatu 

toko dalam jangka panjang akan bisa menurunkan citra toko.
36

 Citra toko 

dipengaaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 

a. Produk 

Produk yang dijual oleh peritel haruslah benar- benar sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan konsumen.
37

 

b. Harga 
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Harga yang tepat penting dipikirkan oleh para peritel. Harga yang tepat 

tidak berarti harus murah. Ukuran yang tepat bisa diartikan dengan produk 

yang tepat.
38

 

c. Atmosfer toko 

Jika pihak manajemen memiliki tujuan memberitahu, menarik, memikat 

atau mendorong konsumen untuk datang ke toko dan untuk membeli 

barang, maka suasana atau atmosfer dalam toko berperan penting dalam 

memikat pembeli.
39

 

d. Perilaku konsumen (clients) 

Menurut Bloemer beberapa tambahan untuk faktor- faktor yang 

mempengaruhi citra toko, salah satunya yaitu klien (konsumen).
40 

Konsumen yang berperilaku buruk akan menimbulkan kerugian kepada 

pihak lain. Lingkungan sosial konsumen adalah orang- orang lain yang 

berada di sekelilingnya, termasuk dari perilaku- perilaku orang tersebut.
41

 

Hampir di setiap lingkungan tidak terkecuali toko memiliki sejumlah 

perangsang yang akan mempengaruhi konsumen, salah satunya yaitu 

karakteristik dari konsumen lain yang datang.
42

 

Citra toko diartikan sebagai apa yang dipikirkan konsumen tentang 

toko. Termasuk di dalamnya persepsi dan sikap yang didasarkan pada 
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sensasi rangsangan yang berkaitan dengan toko yang diterima melalui 

pengalaman pada toko tersebut.
43

 

Menurut Pine II & Gilmore pengalaman merupakan suatu kejadian 

yang terjadi dan dirasakan oleh masing-masing individu secara personal 

yang dapat memberikan kesan tersendiri bagi individu yang merasakannya. 

Dapat disimpulkan bahwa pengalaman adalah suatu peristiwa atau kejadian 

yang dirasakan seseorang secara pribadi yang diakibatkan dari stimulus-

stimulus yang diterima dari lingkungan di sekitarnya dan memberikan 

kesan-kesan tertentu bagi seseorang tersebut.
44

 

Menurut Liu terdapat 4 jenis kesan yang terbentuk dibenak 

masyarakat mengenai image pada sebuah toko, yaitu Sense Experience, 

Emotion Experience, Ponder Experience dan Action Experience.
45

 

Untuk mengukur store image (citra toko), diperlukan suatu indikator, 

sebagai berikut: 

a. Sense Experience 

Sense Experience adalah aspek- aspek yang berwujud dan dapat 

dirasakan dari suatu produk yang dapat ditangkap oleh kelima indera 

konsumen. Sense Experience dalam penelitian ini dapat diukur melalui 

beberapa indikator yang terdiri dari:  
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1) Pengalaman yang ditawarkan berkaitan dengan indera penglihatan  

2) Pengalaman yang ditawarkan berkaitan dengan indera perasa  

3) Pengalaman yang ditawarkan berkaitan dengan indera penciuman 

4) Pengalaman yang ditawarkan berkaitan dengan indera pendengaran  

5) Pengalaman yang ditawarkan berkaitan dengan indera sentuhan.
46

 

b. Emotion Experience 

Stimulus emosional melalui kejadian, agen dan obyek sehingga dapat 

membangkitkan perasaan dan emosi internal dalam diri konsumen serta 

mempengaruhi emosi dan suasana hati konsumen. Emosi yang berbeda-

beda tersebut dipicu oleh tiga aspek utama yaitu suatu event atau 

kejadian, agen (orang, institusi, situasi), dan obyek.
47

 

c. Ponder Experience 

Tingkat pengalaman yang merupakan perasaan yang bervariasi dalam 

intensitas, mulai dari perasaan yang positif atau pernyataan mood yang 

negatif sampai emosi yang kuat. 
48

 

d. Action Experience 

Tindakan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keseluruhan 

individu (pikiran dan tubuh) untuk meningkatkan hidup dan gaya 

hidupnya. Pesan-pesan yang memotivasi, menginspirasi dan bersifat 
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spontan dapat menyebabkan pelanggan untuk berbuat hal-hal dengan 

cara yang berbeda, mencoba dengan cara yang baru merubah hidup 

mereka lebih baik.
49

 

C. Perilaku Konsumen Menurut Ekonomi Islam 

1. Perilaku (Akhlak) 

Perilaku manusia yang baik ditunjukkan oleh sifat-sifat dan gerak 

kehidupannya sehari- hari. Manusia sebagai individu dan sebagai makhluk 

sosial, tidak berhenti dari berperilaku. Setiap hari, perilaku manusia dapat 

berubah- ubah.
 50 

Penting untuk direnungkan oleh manusia dalam menjalani kehidupan 

ini, tentang terminologi yang hitam-putih mengenai perilaku baik dan buruk, 

mengenai akhlak yang terpuji dan tercela. Manusia wajib mengerti dan 

memahami makna baik dan buruk.
51

 

Istilah akhlak secara sosiologis disama artikan dengan istilah moral, 

etika, tata susila, tingkah pola, perilaku, sopan santun dan tata krama manusia 

menjalankan kehidupan bermasyarakat. Dalam agama Islam, landasan normatif 

akhlak manusia adalah Al- Qur’an dan As- Sunnah. Diantaranya adalah firman 

Allah SWT. dalam surat Al- Qalam ayat 4:
 

إًََِّك لََعلَٰى ُخلٍُك َعِظيٖن  َّ٤  

Artinya: “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung” 
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Ayat diatas menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki 

akhlak yang paling mulia. Oleh karena itu, seluruh umat manusia yang beriman 

kepada Nabi Muhammad SAW wajib menjadikan akhlak Beliau sebagai 

rujukan perilaku dan suri teladan.
52

 

Maksudnya, agung dan tinggi dengan budi pekerti yang dikaruniakan 

Allah dijelaskan oleh Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah, Aisyah 

menjawab: 

ْْ ُل  ٌَِْا تَمُ ُ َع  ُهْسلِنُ س ّ ا ٍ  -َكا َى ُخالُمَُُ ا ْلمُْش اَ ىَ : َء ْى َعا ِعَشتَ َس ِضَي ا َّللَّ

Artinya: “Akhlaknya adalah Al- Qur’an”.  (H.R.Muslim No. 746).
53

 

Beliau memiliki akhlak yang paling sempurna dan agung. Beliau 

selalu berada di puncak tertinggi pada masing- masing akhlak baik.
54

 Perilaku 

konsumen Islami didasarkan atas rasionalitas yang disempurnakan dan 

mengintegrasikan keyakinan dan kebenaran yang melampaui rasionalitas 

manusia yang sangat terbatas berdasarkan Al- Quran dan Sunnah.
55

 Prinsip 

sosial merupakan salah satu prinsip dasar perilaku konsumen, yaitu 

memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya, sehingga tercipta 

keharmonisan hidup dalam masyarakat.
56

 

Di dalam al- mu’jam al- wasit disebutkan defenisi akhlak sebagai 

berikut: 
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ّْ شٍش ّ ِهْي  ًَِْا ْا الَ ْعَوا ُل ِهْي َخْيٍش اَ  لُُك َحا ٌل لِلٌَّْفِس َسا ِسَختٌ تَْصُذ ُس َء اَ خُّ

 ْْ َّ ُس ْؤ يٍَت       َغْيِش َحا َجٍت إِ لََى فِْكٍش 

Artinya: “Akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya 

lahirlah macam- macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa 

membutuhkan pemikiran dan pertimbangan”.
 57

 

Dr. H. Hamzah Ya’qub dalam bukunya etika Islam mengemukakan 

pengertian ilmu akhlak yaitu ilmu yang menentukan batas antara baik dan 

buruk, antara yang terpuji dan yang tercela, tentang perkara atau perbutan 

manusia lahir dan bathin. 
58

 

Dengan pengertian diatas dapat dirumuskan bahwa ilmu akhlak ialah 

ilmu yang membahas perbuatan manusia dan mengajarkan perbuatan baik yang 

harus dikerjakan dan perbuatan jahat yang harus dihindari.
59

 

2. Perilaku (Akhlak) Baik 

Baik di dalam bahasa Arab disebut ا لحير atau  حسنة  dan طيبة  dalam 

bahasa Inggris di sebut “good”. Baik secara terminologi ialah sesuatu yang 

telah mencapai kesempurnaan. Baik menurut perspektif  Islam adalah sesuatu 

yang mempunyai nilai kebenaran yang di harapkan manusia sesuai dengan 

syariat Islam.
60

 

Baik adalah sesuatu yang mempunyai nilai kebenaran atau nilai yang 

diharapkan yang memberikan kepuasan, yang baik itu dapat juga berarti 
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sesuatu yang sesuai dengan keinginan. Baik dapat pula berarti sesuatu yang 

mendatangkan rahmat, memberikan perasaaan senang atau bahagia.
61

 

Beberapa kutipan tersebut diatas menggambarkan bahwa yang di 

sebut baik atau kebaikan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan yang 

luhur, bermartabat, menyenangkan dan disukai manusia.
62

 

Al- Qur’an banyak menyajikan ayat- ayat yang mengemukakan 

akhlak yang baik. Dijelaskan dalam Al- Qur’an Surat Al- Furqan ayat 63: 

ٗوا  ِِلَُْى لَالُْْا َسلَٰ إَِرا َخاطَبَُُِن ٱۡلَجٰ َّ ا  ًٗ ْۡ ِي ٱلَِّزيَي يَۡوُشَْى َعلَى ٱۡۡلَۡسِض َُ ۡحَوٰ ِعبَاُد ٱلشَّ َّ

٣٦  

Artinya: “Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-

orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila 

orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata 

(yang mengandung) keselamatan”. 

Akhlak mahmudah (terpuji) sebagai lawan dari akhlak mazmumah 

(tercela). Seseorang yang tidak berakhlak mahmudah dapat dikatakan tidak 

ber-Islam, sebab hakikat agama Islam itu adalah ا لدين حسن ا لحلق  Islam itu 

adalah kebaikan budi pekerti. 
63

  

3. Perilaku (Akhlak) Buruk 

Pengertian buruk dalam beberapa buah kamus dan ensiklopedi yaitu 

“syarr” bahasa arab atau “bad” bahasa inggris. Tidak baik, tidak seperti yang 

seharusnya, tak sempurna dalam kualitas, dibawah standar, kurang dalam nilai, 
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tak mencukupi. Keji, jahat, tidak bermoral, tidak menyenangkan, tidak dapat 

disetujui, tidak dapat diterima.
64

 

Akhlak buruk menjadi musuh Islam yang utama, karena itu Islam 

sangat memerangi akhlak yang buruk ini. Menurut keterangan Rasulullah SAW 

dalam salah satu sabdanya bahwa Beliau diutus untuk memperbaiki akhlak 

manusia. Hal ini dijelaskan dalam hadis Riwayat Ahmad, yaitu: 

ٌَِْا اَ ىَّ َس ُسْ َل  َعْي أَ بِى َُُش ْيَش ْة َس ِضَي ا  ُ َع ِ لَا َل  اَّللَّ اِ ًََّوا بُِعْثُت اِل اُ  :َّللَّ

ا َهَكا ِس َم ْا الَْخالَ ِق   س ّ ا ٍ ا حوذ   ـ تَِووَّ
Artinya: “Bahwasanya aku diutus allah untuk menyempurnakan akhlak”. (H.R. 

Ahmad).
65

 

Misi Islam pertama adalah untuk membimbing manusia berakhlak 

mulia, maka setiap pelanggaran akhlak akan mendapat sanksi atau siksa dari 

Allah SWT.
66

 Akhlak mazmumah secara linguistik adalah tercela. Sedangkan 

secara terminologi ialah perbuatan yang dilarang syariat dilakukan dengan 

terencana dan kesadaran.
67

 

4. Memperbaiki Perilaku Buruk Konsumen 

a. Ingatkan dengan cara yang santun 

Jika ada orang yang terhormat yang keliru dalam menyikapi suatu 

masalah dan anda melihatnya bahwa anda harus menjelaskan  
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kekeliruannya, maka ingatkanlah dia dengan cara yang santun. Yang 

demikian itu akan lebih mengena dihatinya dan akan lebih mudah baginya 

untuk menerima nasehat anda. Tidak seorang pun yang tidak pernah 

terpeleset dan keliru dalam menghadapi masalah. Ingatkanlah dia dan 

terimalah alasan- alasanyang dikemukakan kepada anda.
68

 

Jika seseorang melakukan sesuatu yang tidak anda inginkan, maka 

katakanlah “semoga Allah memaafkan anda, mengapa anda melakukan ini? 

Tidakkah sebaiknya anda melakukan ini atau itu? semoga Allah menolong 

anda”, ketika anda berkata demikian kepada orang lain, sejatinya anda 

sedang mempersiapkan kondisi jiwanya untuk menerima apa yang anda 

sampaikan dan anda mendorongnya kepada kebaikan.
69

 

b. Yakinkan agar prinsip di terima 

Salah satu cara untuk meyakinkan orang lain adalah menghubungkan 

setiap pesan pembicaraan dengan prinsip-prinsip penting. Artinya, setelah 

prinsip- prinsip itu telah diterima, baru disampaikan pesan yang dilanjutkan 

dengan pesan yang akan disampaikan. Cara ini menunjukkan prinsip- 

prinsip dari kitab Allah, Sunah Rasulullah dan tingkah laku para 

Cendekiawan.
70

 

c. Pilihlah kata- kata yang baik 
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Sebaiknya anda memilih kata- kata yang tepat ketika anda akan 

berbicara untuk mencapai tujuan yang anda maksud. Maka pilihlah kata- 

kata yang membuat orang lain menjadi senang dan bahagia. 


