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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS TENTANG MINAT 

A. Minat 

1. Pengertian Minat 

Slameto menjelaskan bahwa minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan.Kegiatan yang diminati 

seseorang, diperhatikan terus menerus dan disertai dengan rasa senang.Jadi 

berbeda dengan perhatian, karena perhatian sifatnya sementara (tidak dalam 

waktu yang lama) dan belum tentu diikuti dengan perasaan senang, sedangkan 

minat selalu diikuti dengan perasaan senang dan dari situ diperoleh kepuasan.
20

 

Bimo Walgito menjelaskan minat adalah suatu keadaan dimana seseorang 

mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui 

dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut.
21

 

Makmun Khairani berpendapat, minat adalah gejala psikologis yang 

menunjukkan bahwa minat adanya pengertian subyek terhadap obyek yang 

menjadi sasaran karena obyek tersebut menarik perhatian yang menimbulkan 

perasaan senang sehingga cendrung kepada obyek tersebut.
22

 

Berdasarkan dari defenisi minat tersebut, dapat dikemukakan bahwa minat 

mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Minat adalah suatu gejala psikologis 
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b. Adanya pemusatan perhatian, perasaan dan pikiran dari subyek karena 

tertarik 

c. Adanya perasaan senang terhadap obyek yang menjadi sasaran 

d. Adanya kemauan atau kecenderungan pada diri subyek untuk melakukan 

kegiatan guna mencapai tujuan.
23

 

Oleh karna itu minat merupakan aspek psikis yang dimiliki seseorang 

yang menimbulkan rasa suka atau tertarik terhadap sesuatu dan mampu 

mempengaruhi tindakan orang tersebut.Minat mempunyai hubungan yang erat 

dengan dorongan dalam diri individu yang kemudian menimbulkan keinginan 

untuk berpartisipasi atau terlibat pada suatu yang diminatinya. Seseorang yang 

berminat pada suatu obyek maka akan cenderung merasa senang bila 

berkecimpung di dalam obyek tersebut sehingga cenderung akan memperhatikan 

perhatian yang besar terhadap obyek. Perhatian yang diberikan tersebut dapat 

diwujudkan dengan rasa ingin tau dan mempelajari objek tersebut. 

2. Ciri-ciri Minat 

Bigne (2005), Ekinci dan Hosany (2006), Alampay (2003), dan Rosen 

(1987) menjelaskan kecenderungan seseorang menunjukkan minat terhadap 

suatu produk atau jasa dapat dilihat berdasarkan ciri-ciri : 

a. Kemauan untuk mencari informasi terhadap suatu produk atau jasa. 

Konsumen yang memiliki minat, memiliki suatu kecenderungan untuk 

mencari informasi lebih detail tentang produk atau jasa tersebut, dengan 
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tujuan untuk mengetahui secara pasti bagaimana spesifikasi produk atau jasa 

yang digunakan, sebelum menggunakan produk atau jasa tersebut. 

b. Kesediaan untuk membayar barang atau jasa. Konsumen yang memiliki 

minat terhadap suatu produk atau jasa dapat dilihat dari bentuk pengorbanan 

yang dilakukan terhadap suatu barang atau jasa, konsumen yang cenderung 

memiliki minat lebih terhadap suatu barang atau jasa akan bersedia untuk 

membayar barang atau jasa tersebut dengan tujuan konsumen yang berminat 

tersebut dapat menggunakan barang atau jasa tersebut. 

c. Menceritakan hal yang positif. Konsumen yang memiliki minat besar 

terhadap suatu produk atau jasa, jika ditanya konsumen lain, maka secara 

otomatis konsumen tersebut akan menceritakan hal yang positif terhadap 

konsumen lain, karena konsumen yang memiliki suatu minat 

secara eksplisit memiliki suatu keinginan dan kepercayaan terhadap suatu 

barang atau jasa yang digunakan. 

d. Kecenderungan untuk merekomendasikan. Konsumen yang memiliki minat 

yang besar terhadap suatu barang, selain akan menceritakan hal yang positif, 

konsumen tersebut juga akan merekomendasikan kepada orang lain untuk 

juga menggunakan barang atau jasa tersebut, karena seorang yang memiliki 

minat yang besar terhadap suatu barang akan cenderung memiliki pemikiran 

yang positif terhadap barang atau jasatersebut, sehingga jika ditanya 
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konsumen lain, maka konsumen tersebut akan cenderung 

merekomendasikan kepada konsumen lain.
24

 

Minat pada hakikatnya merupakan sebab akibat dari pengalaman. Minat 

berkembang sebagai hasil dari pada suatu kegiatan dan akan menjadi sebab akan 

dipakai lagi dalam kegiatan yang sama (Crow and Crow, 1973). Faktor-faktor 

tersebut adalah sebagai berikut:
25

 

a. Faktor dorongan yang berasal dari dalam. Rangsangan yang datang dari 

lingkungan atau ruang lingkup yang sesuai dengan keinginan atau 

kebutuhan seseorang akan mudah menimbulkan minat. Misalnya 

kecenderungan terhadap belajar, dalam hal ini seseorang mempunyai 

hasrat ingin tahu terhadap ilmu pengetahuan. 

b. Faktor motif sosial. Minat sesorang terhadap obyek atau sesuatu hal. 

Disamping itu juga dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri manusia dan 

oleh motif sosial, misal sesorang berminat pada prestasi tinggi agar dapat 

status sosial yang tinggi. 

c. Faktor emosional. Faktor dan emosi ini mempunyai pengaruh terhadap 

obyek misalnya perjalanan sukses yang dipakai individu dalam suatu 

kegiatan tertentu dapat pula membangkitkan perasaan senang dan dapat 

menambah semangat atau kuatnya minat dalam kegiatan tersebut. 

Sebaliknya kegagalan yang dialami akan menyebabkan minat seseorang 

berkembang. 
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Menurut M. Bukhori minat dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :
26

 

a. Minat Primitif 

Minat primitif adalah minat yang bersifat biologis, seperti kebutuhan 

makan, minum, bebas bergaul dan sebagainya.Jadi pada jenis minat ini meliputi 

kesadaran tentang kebutuhan yang langsung dapat memuaskan dorongan untuk 

mempertahankan organisme. 

b. Minat Kultural 

Minat kultural atau dapat juga disebut minat sosial yang berasal atau 

diperoleh dari proses belajar. Jadi minat kultural disini lebih tinggi nilainya dari 

pada minat primitif. 

Menurut Milton minat dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Minat subyektif: perasaan yang menyatakan bahwa pengalaman-

pengalaman tertentu yang bersifat menyenangkan 

b. Minat obyektif: reaksi yang merangsang kegiatan-kegiatan dalam 

lingkungannya.
27

 

Bimo Walgito menyatakan bahwa minat dapat digolongkan menjadi dua, 

yaitu minat intrinsik dan ektrinsik.“Minat intrinsik adalah minat yang timbulnya 

dari dalam individu sendiri tanpa pengaruh dari luar”.Minat ekstrinsik adalah 

minat yang timbul karena pengaruh dari luar”.Berdasarkan pendapat ini maka 

minat intrinsik dapat timbul karena pengaruh sikap.
28

 

Sedangkan konsumen adalah setiap pemakai barang atau jasa yang tersedia 

di alam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga dan orang lain 
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maupun makhluk hidup lainnya. Minat konsumen secara umum, pengertian 

minat adalah suatu keinginan, kehendak dan kesukaan atau rasa ketertarikan 

seseorang terhadap sesuatu. Oleh karena itu suatu bisnis atau pun suatu usaha 

harus terlebih dahulu melakukan penelitian produk-produk apa saja yang 

dibutuhkan dan diinginkan oleh para konsumen. 

B. Konsumen 

1. Pengertian Konsumen 

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam 

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

makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Jika tujuan pembelian 

produk tersebut untuk dijual kembali, maka dia 

disebut pengecer atau distributor.
29

 

Murti Sumarni dan John Soeprihanto menyatakan bahwa konsumen 

adalah individu atau bisnis yang membeli produk atau jasa yang dihasilkan oleh 

suatu perusahaan untuk pemakaian pribadi.
30

 Dalam melakukan pembelian 

produk/jasa tersebut konsumen mempunyai aneka ragam keinginan dan 

kebutuhan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Untuk itu perusahaan harus 

dapat menentukan apa yang diinginkan oleh konsumen, agar dalam jangka 

panjang secara berkesinambungan konsumen setia membeli produk/jasa 

perusahaan. 
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Istilah konsumen sering diartikan sebagai dua jenis konsumen yaitu; 

konsumen individu dan konsumen organisasi.
31

 Konsumen individu membeli 

barang dan jasa untuk digunakan sendiri. Misalnya membeli pakaian, sepatu, dan 

sabun. Konsumen individu membeli barang dan jasa yang akan digunakan oleh 

anggota keluarga yang lain, misalnya susu formula untuk bayi, atau digunakan 

untuk semua anggota keluarga, misalnya TV, furniture, rumah, dan mobil. 

Dalam konteks barang dan jasa yang dibeli kemudian digunakan langsung oleh 

individu dan sering disebut sebagai “pemakai akhir” atau “konsumen akhir”. 

Jenis kedua adalah konsumen organisasi, yang meliputi organisasi bisnis, 

yayasan, lembaga sosial, kantor pemerintah, dan lembaga lainnya (sekolah, 

perguruan tinggi, rumah sakit). Semua jenis organisasi ini harus membeli produk 

peralatan dan jasa-jasa lainnya untuk menjalankan segala kegiatan 

organisasinya. 

Konsumen individu dan konsumen organisasi adalah sama pentingnya. 

Mereka memberikan sumbangan yang sangat penting  bagi perkembangan dan 

pertumbuhan ekonomi, tanpa konsumen individu, produk dan jasa yang 

dihasilkan perusahaan tidak bisa mungkin laku terjual. Konsumen individulah 

yang langsung mempengaruhi kemajuan dan kemunduran perusahaan. 

Jika dilihat dari perilaku konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu perilaku konsumen rasional dan perilaku 

konsumen irasional. 
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a. Perilaku Konsumen Rasional 

Suatu konsumsi dikatakan rasional jika memerhatikan hal-hal berikut: 

1. Barang tersebut dapat memberikan kegunaan optimal bagi konsumen; 

2. Barang tersebut benar-benar diperlukan konsumen; 

3. Mutu barang terjamin 

4. Harga sesuai dengan kemampuan konsumen. 

b. Perilaku Konsumen Irasional  

Suatu perilaku dalam mengonsumsi dapat dikatakan tidak rasional jika 

konsumen tersebut membeli barang tanpa dipikirkan kegunaannya terlebih 

dahulu. Contohnya, yaitu: 

1. Tertarik dengan promosi atau iklan baik di media cetak maupun 

elektronik; 

2. Memiliki merek yang sudah dikenal banyak konsumen; 

3. Ada bursa obral atau bonus-bonus dan banjir diskon; 

4. Prestise atau gengsi.
32

 

2. Pengertian Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam 

mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk 

proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini.
33
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Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang 

berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta 

pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan 

keinginan.
34

 Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen 

untuk membuat keputusan pembelian. Untuk barang berharga jual rendah (low-

involvement) proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah, 

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

pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan yang matang. 

Perilaku konsumen yang loyal terhadap suatu produk tentu saja 

menguntungkan bagi produsennya karena konsumen akan terus berusaha 

mencari produk yang diinginkannya. Namun demikian jika konsumen terus 

menerus kesulitan mencari produk yang diinginkannya, maka lama-lama 

konsumen akan mencoba merek lain. Sementara itu, perilaku konsumen yang 

tidak loyal atau dengan kata lain membeli suatu produk hanya karena kebiasaan 

saja, perlu memperhatikan aspek-aspek lain secara lebih serius. 

Rasionalnya konsumen akan memuaskan konsumsinya sesuai dengan 

kemampuan barang dan jasa yang dikonsumsi serta kemampuan konsumen 

untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut. Dengan demikian kepuasan 

perilaku konsumen dipengaruhi oleh hak-hak sebagai berikut. 

a. Nilai guna (utility) barang dan jasa yang dikonsumsi. Kemampuan barang 

dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. 
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b. Kemampuan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa. Daya beli 

dari income konsumen dan ketersediaan barang di pasar. 

c. Kecenderungan konsumen dalam menentukan pilihan konsumsi. 

Menyangkut pengalaman masa lalu, budaya, selera, serta nilai-nilai yang 

dianut seperti, agama, adat istiadat, kebiasaan, dan sebagainya. 

Keputusan pembelian dari pembeli sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor 

sebagian besar yang tidak dapat dikendalikan oleh pemasar, tetapi harus benar-

benar diperhitungkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

konsumen sebagai berikut:
35

 

a. Faktor Budaya 

Budaya, sub-budaya, dan kelas sosial sangat penting bagi perilaku 

pembelian.Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku pembentuk 

paling dasar.Anak-anak yang sedang tumbuh mendapatkan seperangkat nilai, 

persepsi, preferensi, dan perilaku dari keluarga dan lembaga-lembaga penting 

lainnya. 

Masing-masing budaya terdiri dari sejumlah sub-budaya yang lebih 

menampakkan identifikasi dan sosialisasi khusus bagi para anggotanya.Sub-

budaya mencakup kebangsaan, suku, agama, ras, kelompok bagi para 

anggotanya. Ketika sub-budaya menjadi besar dan cukup makmur, perusahaan 

akan sering merancang program pemasaran yang cermat disana. 
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b. Faktor Sosial 

Selain faktor budaya, perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor 

sosial, seperti kelompok acuan, keluarga, peran, dan status sosial.Kelompok 

acuan terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau 

tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. 

Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting 

dalam masyarakat dan para anggota keluarga menjadi kelompok acuan primer 

yang paling berpengaruh. Peran dan status sosial seseorang menunjukkan 

kedudukan orang itu setiap kelompok sosial yang ia tempati. Peran meliputi 

kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang. Masing-masing 

peran menghasilkan status. 

c. Faktor Pribadi 

Keputusan membeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. 

Karakteristik tersebut meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup, pekerjaan, 

keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, juga nilai dan gaya hidup 

pembeli. 

d. Faktor Psikologis 

Titik awal untuk memahami perilaku konsumen adalah adanya rangsangan 

pemasaran luar seperti ekonomi, teknologi, politik, budaya. Satu perangkat 

psikologi berkombinasi dengan karakteristik konsumen tertentu untuk 

menghasilkan proses keputusan dan keputusan pembelian. Tugas pemasar 

adalah memahami apa yang terjadi dalam kesadaran konsumen antara 
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datangnya rangsangan pemasaran luar dengan keputusan pembelian akhir. 

Empat proses psikologis (motivasi, persepsi, ingatan dan pembelajaran) secara 

fundamental, mempengaruhi tanggapan konsumen terhadap rangsangan 

pemasaran. 

Keputusan membeli seseorang merupakan hasil suatu hubungan yang 

saling mempengaruhi dan yang rumit antara faktor-faktor budaya, sosial, 

pribadi dan psikologi.Banyak dari faktor ini tidak dapat dipengaruhi oleh 

pemasar.Namun faktor-faktor ini sangat berguna untuk mengidentifikasi 

pembeli-pembeli yang mungkin memiliki minat terbesar terhadap suatu 

produk. Faktor-faktor lain dapat dipengaruhi oleh pemasar dan dapat 

mengisyaratkan pada pemasar mengenai bagaimana mengembangkan produk, 

harga, distribusi dan promosi. 

3. Keputusan Konsumen 

Keputusan pembelian merupakan keputusan konsumen untuk membeli 

suatu produk setelah sebelumnya memikirkan layak tidaknya membeli produk 

itu dengan mempertimbangkan informasi-informasi yang iya ketahui dengan 

realitas tentang produk itu setelah ia menyaksikannya. 

Proses keputusan konsumen dalam membeli atau mengkonsumsi produk 

atau jasa akan dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu;
36

 

a. Kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh produsen dan lembaga lainnya 

b. Faktor perbedaan individu konsumen 
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c. Faktor lingkungan konsumen. 

Proses keputusan konsumen akan terdiri atas tahap-tahap pengenalan 

kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan 

kepuasan konsumen. 

Gambar III. 1 

Pengambilan Keputusan Konsumen
37
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1. Pengenalan kebutuhan 

Proses dalam pembelian dimulai dengan adanya kesadaran konsumen 

atas suatu masalah atau kebutuhan, sehingga kebutuhan tersebut mendorong 

minat konsumen untuk melakukan pembelian. 

2. Pencarian informasi 

Setelah menganalisis masalah-masalah yang dihadapi, konsumen akan 

mencari informasi lebih lanjut mengenai barang yang dibutuhkan. Jika 

dorongan dari dalam diri konsumen kuat maka proses pembelian 
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akandilakukannya, tetapi jika tidak maka keinginan tersebut akan disimpan 

dalam ingatannya. 

3. Evaluasi alternatif 

Setelah dilakukan pencarian informasi mengenai barang yang dibutuhkan 

maka konsumen akan mengidentifikasi dan mengevaluasi cara-cara untuk 

memenuhi kebutuhan dirinya maupun organisasinya, mencari pilihan terbaik 

menyangkut kualitas, harga, waktu, pengiriman, dan faktor-faktor lainnya 

yang dianggap penting. Dalam tahap ini seruan-seruan periklanan yang 

rasional dan emosional memainkan peran penting. 

4. Keputusan pembelian 

Tahap ini menentukan jadi tidaknya konsumen untuk membeli, jika ya 

apa, dimana, dan kapan dibeli.  

5. Perilaku pasca pembelian 

Sesudah pembelian terhadap suatu produk yang dilakukan konsumen 

akan mengalami beberapa tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Konsumen 

tersebut juga akan terlibat dalam tindakan-tindakan sesudah pembelian dan 

penggunaan produk yang akan menarik minat pemasar. Pekerjaan pemasar 

tidak akan berakhir pada saat suatu produk dibeli, tetapi akan terus 

berlansung hingga periode sesudah pembelian. 

C. Konsumsi dan Perilaku Konsumen Muslim 

1. Konsumsi 

Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap 

perekonomian, karena tidak ada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. 

Oleh karenanya, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan 
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konsumsi bagi manusia.Mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan 

penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan.Dalam sistem Islam, 

Islam mengajarkan pola konsumsi yang moderat, tidak berlebihan dan tidak 

juga keterlaluan, karena Islam melarang terjadinya tabzir dan mubazir. 

Menurut Hendrie Anto prinsip dasar bagi teori perilaku konsumsi adalah: 

a. Keyakinan akan hari kiamat dan kehidupan akhirat 

Seorang muslim harus meyakini dengan keimanan akan adanya 

hari kiamat dan kehidupan akhirat. Pada hari kiamat manusia akan 

dibangkitkan dari kematiannya. Kemudian menerima pahala dan dosa 

akibat perilakunya di dunia. Dengan keyakinan seperti ini membawa 

dampak mendasar pada perilaku konsumsi, yaitu: Pertama, pilihan jenis 

konsumsi akan diorientasikan pada dua bagian, yaitu yang langsung 

dikonsumsi untuk kepentingan di dunia dan untuk kepentingan akhirat. 

Kedua, jumlah jenis pilihan konsumsi kemungkinan menjadi lebih 

banyak, sebab mencakup jenis konsumsi untuk kepentingan akhirat. 

b. Konsep sukses 

Konsep dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral 

agama, bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi 

moralitas seseorang semakin tinggi juga kesuksesan yang dicapai. 

c. Fungsi dan kedudukan harta 

Harta merupakan anugerah Allah SWT dan bukan sesuatu yang 

bersifat buruk.Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup jika 

diusahakan dan dimanfaatkan secara benar. Firman Allah SWT,  
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 ٍَ َيثَُم انَِّذي ِْٓى َٔ ٍْ أََْفُِس حَْثبِيخًا ِي َٔ  ِ انَُُٓى اْبخَِغاَء َيْزَضاِث َّللاَّ َٕ ٌَ أَْي ُْفِمُٕ يُ

ٌْ نَْى يُِصْبَٓا  ِ ٍِ فَإ ابٌِم فَآحَْج أُُكهََٓا ِضْعفَْي َٔ ٍة أََصابََٓا  َٕ ثَِم َجٍَُّت بَِزْب ًَ َك

ٌَ بَِصيزٌ  هُٕ ًَ ا حَْع ًَ ُ بِ َّللاَّ َٔ ابٌِم فَطَمٌّ ۗ  َٔ 

Artinya: “Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya 

karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa 

mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi 

yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan 

buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, 

maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha melihat 

apa yang kamu perbuat. (Q.S, Al-Baqarah : 265)
38

 

 

Berdasarkan ketiga prinsip di atas, jelaslah bahwa konsumsi seorang 

muslim tidak ditujukan untuk mencari kepuasan semata sebagaimana dalam 

terminology teori ekonomi konvensional. Tujuan konsumsi seorang muslim 

adalah untuk mencari kesuksesan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat 

dalam bingkai moral Islam atau falah. Jadi seorang konsumen muslim harus 

mencari falah setinggi mungkin sebatas anggaran yang dimilikinya. 

2. Perilaku Konsumen Muslim 

Perilaku konsumen adalah tingkah laku dari konsumen, di mana mereka 

dapat mengilustrasikan pencarian untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi 

dan memperbaiki suatu produk dan jasa mereka. Fokus dari perilaku konsumen 

adalah bagaimana individu membuat keputusan untuk menggunakan sumber 

daya mereka yang telah tersedia untuk mengkonsumsi suatu barang. 

Rasionalnya konsumen akan memuaskan konsumsinya sesuai dengan 

kemampuan barang dan jasa yang dikonsumsi serta kemampuan untuk 
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mendapatkan barang dan jasa tersebut. Dengan demikian kepuasan dan prilaku 

konsumen dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:
39

 

a.      Nilai guna (utility) barang dan jasa yang dikonsumsi. Kemampuan barang 

dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

b.      Kemampuan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa. Daya beli 

dari income konsumen dan ketersediaan barang dipasar. 

c.      Kecenderungan konsumen dalam menentukan pilihan konsumsi 

menyangkut pengalaman masa lalu, budaya, selera, serta nilai-nilai yang 

dianut seperti agama, adat istiadat. 

Berbeda dengan konsumen konvensional. Seorang muslim dalam 

penggunaan penghasilanya memiliki 2 sisi, yaitu pertama untuk memenuhi 

kebutuhan diri dan keluarganya dan sebagiannya lagi untuk dibelanjakan di 

jalan Allah. 

Menurut Yusuf Qardhawi, ada beberapa norma dasar yang menjadi 

landasan dalam berperilaku konsumsi seorang Muslim antara lain sebagai 

berikut:
40

 

1. Membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir. 

Harta diberikan Allah SWT kepada manusia bukan untuk disimpan, 

ditimbun atau sekedar dihitung-hitung. Akan tetapi digunakan untuk 

kemaslahatan manusia sendiri serta sarana beribadah kepada Allah. 
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Konsekuensinya, penimbunan harta dilarang keras oleh Islam dan 

memanfaatkannya adalah diwajibkan. 

2. Tidak melakukan kemubadziran. 

Seorang muslim senantiasa membelanjakan hartanya untuk 

kebutuhan-kebutuhan yang bermanfaat dan tidak berlebihan (boros/israf). 

Sebagaimana seorang muslim tidak boleh memperoleh harta haram, ia 

juga tidak akan membelanjakannya untuk hal yang haram. Beberapa 

sikap yang harus diperhatikan adalah: 

a. Menjauhi berhutang. Setiap muslim diperintahkan untuk 

menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluarannya. Jadi 

berhutang sangat tidak dianjurkan, kecuali untuk keadaan yang 

sangat terpaksa atau dharurat. 

b. Menjaga asset yang mapan dan pokok. Tidak sepatutnya seorang 

muslim memperbanyak belanjanya dengan cara menjual asset-aset 

yang mapan dan pokok, misalnya tempat tinggal. Nabi 

mengingatkan, jika terpaksa menjual asset maka hasilnya 

hendaknya digunakan untuk membeli asset lain agar berkahnya 

tetap terjaga. 

c. Tidak hidup mewah dan boros. 

Kemewahan dan pemborosan yaitu menenggelamkan diri dalam 

kenikmatan. Hal ini sangat ditentang oleh ajaran Islam. Sikap ini 

selain akan merusak pribadi-pribadi manusia juga akan merusak 

tatanan masyarakat. Kemewahan dan pemborosan akan 

menenggelamkan manusia dalam kesibukan memenuhi nafsu birahi 
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dan kepuasan perut sehingga seringkali melupakan norma dan etika 

agama karenanya menjauhkan diri dari Allah. Kemegahan akan 

merusak masyarakat karena biasanya terdapat golongan minoritas 

kaya yang menindas mayoritas miskin. Membelanjakan harta pada 

kuantitas dan kualitas secukupnya adalah sikap terpuji bahkan 

penghematan merupakan salah satu langkah yang sangat dianjurkan 

pada saat krisis ekonomi terjadi. Dalam situasi ini sikap sederhana 

yang dilakukan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat luas. 

3. Mementingkan kehendak sosial dibandingkan dengan keinginan yang 

benar-benar bersifat pribadi. 

4. Konsumen akan berkumpul untuk saling bekerjasama dengan masyarakat 

dan pemerintah untuk mewujudkan semangat Islam. 

5. Konsumen dilarang mengkonsumsi barang atau jasa yang 

penggunaannya dilarang oleh agama Islam.
41

 

D.  Pasar  

1. Pengertian Pasar 

Pasar dapat diartikan sebagai tempat dimana pembeli dan penjual 

bertemu untuk mempertukarkan barang-barang mereka, misalnya alun-alun 

desa.Para ahli ekonomi menggunakan istilah pasar untuk menyatakan 

sekumpulan pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi atas suatu produk 

atau kelas produk tertentu, misalnya pasar perumahan, pasar besar, dan lain-

lain. Sedangkan dalam manajemen pemasaran konsep pasar terdiri atas semua 
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pelanggan potensial yang mempunyai kebutuhan atau keinginan tertentu yang 

mungkin bersedia dan mampu melibatkan diri dalam suatu pertukaran guna 

memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut.
42

 

Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, atau, lebih 

jelasnya daerah, tempat, wilayah, area yang mengandung kekuatan permintaan 

dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk harga.
43

 Stanton, 

mengemukakan pengertian pasar yang lebih luas. Pasar dikatakannya 

merupakan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk 

berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. 

Secara umum pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan 

untuk puas, mempunyai uang untuk berbelanja dan mempunyai kemauan untuk 

membelanjakannya. 

Jadi, dalam pengertian di atas terdapat 3 (tiga) faktor yang menunjang : 

a. Orang dengan segala keinginannya 

b. Daya beli mereka 

c. Kemauan untuk membelanjakan uangnya.
44

 

 Pada masa lampau, pasar mengacu pada lokasi geografis, tetapi sekarang 

ini pasar tidak lagi mempunyai batas-batas geografis karena komunikasi 

modern telah memungkinkan para pembeli dan penjual untuk mengadakan 
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transaksi tanpa harus bertemu satu sama lain. Pada pokoknya pasar dapat 

dikelompokkan ke dalam 4 golongan, yakni: (1) pasar konsumen, (2) pasar 

industri, (3) pasar penjual, dan (4) pasar pemerintah.
45

 

1. Pasar Konsumen 

Pasar Konsumen adalah sekelompok pembeli yang membeli barang-

barang untuk dikonsumsikan, bukannya dijual atau diproses lebih lanjut. 

Termasuk dalam pasar konsumen ini adalah pembeli-pembeli individual 

dan/atau pembeli rumah tangga (non-bisnis).Barang-barang yang dibeli 

adalah barang konsumsi. 

2. Pasar Industri 

Pasar industri adalah pasar yang terdiri atas individu-individu dan 

lembaga atau organisasi yang membeli barang-barang untuk dipakai lagi, 

baik secara langsung ataupun tidak langsung, dalam memproduksi barang 

lain yang kemudian dijual. Barang yang dibeli adalah barang industri. 

3. Pasar Penjual 

Pasar penjual adalah suatu pasar yang terdiri atas individu-individu 

dan organisasi yang membeli barang-barang dengan maksud untuk dijual 

lagi dan disewakan agar mendapatkan laba. 
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4. Pasar Pemerintah 

Pasar pemerintah adalah pasar di mana terdapat lembaga-lembaga 

pemerintah, seperti: depertemen-depertemen, direktorat, kantor-kantor 

dinas, dan instansi lain. 

 Pasar merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemasalahatan 

dan kesejahteraan hidup manusia selain itu pasar merupakan langkah dan 

kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang individu untuk mencapai 

sebuah kemaslahatan. Dengan demikian pasar mempunyai peranan yang sangat 

penting dan strategis bagi pelaku bisnis (produsen) dan masyarakat secara 

keseluruhan.Tanpa ada akses terhadap pasar atau penguasaan pasar, maka tidak 

mungkin suatu bisnis dapat bertahan hidup.Pasar adalah tempat para produsen 

bersaing merebut konsumen dalam rangka mencapai tujuan usahanya dalam 

mencapai target yang telah ditentukan. Di samping itu, pasar mempunyai 

berbagai bentuk atau struktur yang mempunyai hukumannya sendiri-sendiri, 

sehingga berpengaruh dan menentukan tinggi rendahnya harga yang akan 

terjadi. 

Pasar memiliki fungsi sebagai penentu nilai suatu barang, penentu jumlah 

produksi, mendistribusikan produk, melakukan pembatasan harga, dan 

menyediakan barang dan jasa untuk jangka panjang.
46

 

Dengan demikian pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli, 

merupakan fasilitas publik yang sangat vital bagi perekonomian suatu daerah. 
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Selain sebagai urat nadi, pasar juga memiliki barometer bagi tingkat 

pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, apa jadinya jika pusat perekonomian 

ini tidak tertata dengan baik. Yang jelas, karena konsumen (pembeli) merasa 

tidak nyaman, menyebabkan mereka malas untuk mengunjungi pasar. Kalau 

sudah begini tidak hanya pedagang yang rugi tetapi pemerintah daerah selaku 

penarik pajak dari kegiatan jual beli juga turut merugi dengan tidak bisanya 

mengumpulkan pendapatan asli daerah secara optimal. Kondisi seperti ini pada 

akhirnya menyebabkan ketidaktentraman dalam kehidupan masyarakat. 

2. Pasar Tradisional dan Pasar Modern 

a. Pasar Tradisional 

Pasar Tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli 

serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan 

biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari Kios-kios 

atau Gerai, dan Los terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola 

pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti makanan berupa 

ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa 

dan lain-lain.Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang 

lainnya.
47

 Dari keterangan di atas terdapat pula beberapa poit tentang eksistensi 

dari pasar tradisional, yaitu: 

1. Aspek Budaya 

Kehidupan manusia tidak lepas dari kebudayaan karena kebudayaan 

yang dimiliki merupakan penghubung antara manusia dengan 
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lingkungannya. Banyak yang mengartikan kebudayaan dalam arti yang 

terbatas, yaitu pikiran, karya dan hasil karya manusia akan keindahan. 

Konsep kebudayaan dalam arti yang luas yaitu seluruh total dari 

pikiran, karya dan hasil karya manusia yang tidak berakar pada nalurinya, 

karena itu hanya bisa dicetuskan oleh manusia sesudah suatu proses 

belajar. Konsep kebudayaan akhirnya dipecah lagi dalam unsur-unsurnya 

guna keperluan analisa konsep kebudayaan. Unsur-unsur terbesar yang 

terjadi karena pecahan tahap pertama disebut dengan unsur kebudayaan 

universal yang berhubungan dengan kehidupan manusia.unsur itu adalah 

(1) sistem religi dan upacara keagamaan, (2) sistem dan organisasi 

masyarakat, (3) sistem pengetahuan, (4) bahasa, (5) kesenian, (6) sistem 

pencarian hidup, (7) sistem teknolgi dan peralatan. 

Pasar tradisional berkaitan erat dengan unsur-unsur kebudayaan yaitu 

sistem dan organisasi kemasyarakatan serta berkaitan dengan sistem pencarian 

hidup. Adanya pasar maka terjadinya pertemuan atau tatap muka antara penjual 

dan pembeli.Pasar memiliki multi peran, selain terjadinya pertemuan antara 

produsen dan konsumen pasar juga memiliki fungsi sebagai tempat 

bertemunyaberbagai budaya yang dibawa oleh setiap masyarakat, sehingga pasar 

tradisional masih bertahan dengan beragam budaya yang dihasilkan.
48

 

2. Aspek Hubungan Sosial 

Pada dasarnya, pasar adalah arena sosial dimana para pelaku pasar 

membangun hubungan sosial yangberpola secara berkesimbungan. 
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Masyarakat tidak hanya menganggap pasar sebagai lembaga ekonomi atau 

proses mencari laba yang setinggi-tingginya tetapi sistem sosial 

merupakan manifestasi masyarakat. 

Dalam konteks tempat perdagangan pasar merupakan bagian pola 

hidup tradisional, dimana sebagian besar pembagian dan sistem kerja 

bergantung pada pertanian atau produk khas suatu wilayah. 

3. Aset Wisata (Khas) 

Pasar tradisional merupakan kebanggaan bagi suatu kaum atau 

masyarakat kalangan menengah kebawah, karena dengan keberagaman 

produk khas dari pasar tersebut.Banyak pasar tradisional yang sebenarnya 

sebagai aset wisata, pasar tradisional yang menjual bermacam barang 

dagangan, menjual kebutuhan sehari-hari dan berbagai macam kelebihan 

yang dimiliki oleh pasar tradisional.Oleh karena itu agar tidak tergusur, 

maka pasar tradisional harus dikelola dan dikembangkan dengan melihat 

kekhasan yang dimilikinya, guna menarik daya tarik wisata.Dimana 

masyarakat tidak lelahnya untuk berkunjung dan mau mampir di pasar 

tradisional dalam melihat dan mencari kepuasan yang dimilikinya. 

b. Super Market/Pasar Modern 

Tidak banyak berbeda dengan Pasar Tradisional, namun pasar jenis 

ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan 

pembeli melihat label harga yang tercantum pada barang (barcode), berada 

dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) 
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atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan 

makanan seperti buah, sayuran, daging dan lain-lain.Sebagian besar barang 

yang dijual adalah barang yang bertahan lama.
49

 Dan memang harus 

diakui, Pasar Modern memang lebih menguntungkan konsumen.Meski 

harganya lebih mahal, kualitas barang jelas lebih baik.Bahkan, untuk 

beberapa jenis barang harganya lebih murah dari pada di Pasar 

Tradisional. 

Keberadaan pasar modern di Indonesia akan berkembang dari tahun ke 

tahun. Perkembangan yang pesat ini bisa jadi akan terus menekan keberadaan 

pasar tradisional pada titik terendah dalam 20 tahun mendatang. Pasar modern 

yang notabene dimiliki oleh peritel asing dan konglomerat lokal 

akanmenggantikan peran pasar tradisional yang mayoritas dimiliki oleh 

masyarakat kecil dan sebelumnya menguasai bisnis ritel di Indonesia.Untuk 

mengantisipasi hal tersebut perlu adanya langkah nyata dari pedagang pasar agar 

dapat mempertahankan pelanggan dan keberadaan usahanya. Para pedagang di 

pasar tradisional harus mengembangkan strategi dan membangun rencana yang 

mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan konsumen sebagaimana yang telah 

dilakukan oleh pasar modern.
50

 

3. Persaingan Pasar 

Dalam aktivitas bisnis dapat dipastikan terjadinya persaingan 

(competition) diantara pelaku usaha. Pelaku usaha akan berusaha menciptakan, 

mengemas, serta memasarkan produk yang dimiliki baik barang/jasa sebaik 

                                                             
49

 http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar#Pasar_Modern 
50

 http://rezashardick.blogspot.com/2010/05/Persaingan-Pasar-Tradisional-dengan.html 



 47 

mungkin agar diminati oleh para konsumen. Persaingan dalam usaha dapat 

berimplikasi positif, sebaliknya dapat menjadi negatif bila dijalankan dengan 

perilaku negatif dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak 

kompotitif.Berdasarkan strukturnya, pasar dibedakan ke dalam 4 macam, yaitu 

pasar persaingan sempurna, monopoli, persaingan monopolistik dan oligopoli.
51

 

a. Persaingan Pasar Sempurna (perfect Competition Market ) 

Persaingan pasar sempurna (perfect Competition Market) adalah struktur 

pasar yang paling ideal karena sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan 

menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang dan jasa yang sangat 

tinggi efesiensinya.
52

 Persaingan pasar sempurna memiliki ciri-ciri khusus yang 

membedakannya dengan struktur pasar lainnya. Ciri-ciri tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Banyak penjual/produsen. 

2. Banyak yang dijual/dihasilkan homogen. 

3. Ada kebebasan masuk dalam pasar/industri. 

4. Penjual dan pembeli serta invidu tidak dapat mempengaruhi harga (price-

taker). 

5. Harga ditentukan melalui mekanisme pasar (permintaan dan penawaran). 

6. Penjual dan pembeli sepenuhnya mengetahui informasi pasar. 

Daya saing pasar mengacu pada sampai sejauh mana setiap perusahaan 

mampu mempengaruhi pasar tersebut, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi 
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harga atau kondisi lainnya, pada pasar yang bersaing sempurna ada kebebasan 

keluar masuk dalam pasar/industri. Seorang produsen yang memandang bahwa 

dalam pasar suatu produk menguntungkan, akan bebas untuk memasuki pasar, 

tanpa rintangan (restriksi) apa pun. Tantangan yang dihadapi adalah 

kemampuan bersaing. Kalau keuntungan yang diperoleh adalah keuntungan 

yang cukup baik menurut pandangan mereka, maka mereka tetap berada di 

dalam pasar. Sebaliknya kalau harga di pasar tidak bisa memberikan 

keuntungan bagi mereka, maka akan bebas meninggalkan pasar. 

b. Monopoli 

Pengertian monopoli murni adalah suatu pasar yang hanya memiliki satu 

(satu-satunya) penjual/produsen, tanpa ada substitusinya.
53

 Struktur pasar yang 

demikian ini, dengan ada hanya satu penjual/produsen, tidak dipengaruhi oleh 

harga dan produk dari produsen lain. 

Monopoli tidak muncul dengan sembarangan kondisi. Diperlukan faktor-

faktor tertentu yang memicu kemunculannya. Faktor-faktor tersebut antara lain 

adalah: 

1. Ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang 

2. Penggabungan dari berbagai perusahaan 

3. Adanya hak cipta atau hak paten atas hasil karya seseorang yang diberikan 

kepada suatu perusahaan.
54
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Dengan beberapa faktor tersebut sebenarnya dapat rintangan untuk 

masuk pasar (trade barrier). Berdasarkan defenisi seperti diutarakan di atas 

maka terdapat beberapa ciri pasar monopoli: 

1. Terdapat satu penjual dan banyak pembeli, 

2. Harga ditentukan secara sepihak oleh penjual, 

3. Tidak ada barang lain yang dapat menggantikan barang yang dijualbelikan 

dengan sempurna, 

4. Ada halangan yang kuat bagi penjual baru untuk masuk dalam pasar.
55

 

c. Persaingan Monopolistik 

Pasarmonopolistik atau sering juga disebut dengan pasarmonopolistis 

adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang 

menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa 

aspek.
56

Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, namun setiap produk 

yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya 

dengan produk lainnya. 

Berdasarkan pengertian di atas, kita bisa menarik kesimpulan mengenai 

ciri-ciri pasar persaingan monopolistik, yaitu: 

1. Cukup banyak produsen/penjual 

2. Produk yang dihasilkan heterogen karena dibedakan dalam hal kualitas, 

merek, kemasan dan sebagainya. 
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3. Ada kelonggaran masuk pasar 

4. Dalam batas-batas tertentu produsen dapat mempengaruhi harga 

(sekalipun tidak sekuat monopoli). 

5. Diperlukan promosi untuk memperluas pasar. 

d. Persaingan Pasar Oligopoli 

Oligopoli adalah bentuk organisasi pasar di mana hanya terdapat beberapa 

penjual/produsen produk yang homogen atau berbeda.
57

 Berbedaan tersebut 

berlangsung dalam bentuk merek, kualitas atau model/fashion. Dalam 

perekonomian terutama dalam industri manufaktur, jenis pasar oligopoly 

tersebut banyak terjadi.Industry mobil dan industry elektronik merupakan 

contoh pasar yang oligopolistik. 

Pasar oligopoli memiliki beberapa ciri sebagai berikut: 

1. Kalau dalam pasar hanya ada dua pejual maka disebut duopoly. 

2. Kalau produk yang dijual homogeny maka disebut purepoligopoly. 

3. Kalau produk yang dijual adalah berbeda maka disebut differentiated 

oligopoly. 

4. Dimungkinkan produsen baru dapat masuk dalam pasar/industri dan 

masuk produsen tersebut tidak sesulit dalam monopoli. 
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5. Tindakan seorang produsen dalam pasar oligopoli akan 

mempengaruhi produsen lainnya.
58

 

4. Pasar dalam Konteks Islam 

Dengan mengacu kepada al-Qur’an dan praktik kehidupan pasar pada 

masa Rasullullah dan para sahabatnya, Ibn Taimiyyah mengatakan bahwa ciri 

khas pasar Islami adalah: 

a. Orang harus bebas untuk keluar masuk pasar. Memaksa orang untuk 

menjual barang dagangan tanpa ada kewajiban untuk menjual merupakan 

tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. 

b. Adanya informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan 

barang-barang dagangan. Tugas muhtasib adalah mengawasi situasi pasar 

dan menjaga agar informasi secara sempurna diterima oleh para pelaku 

pasar. 

c. Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar. Kolusi antara 

penjual dan pembeli harus dihilangkan. Pemerintah boleh melakukan 

intervensi apabila unsur monopolistik ini mulai muncul. 

d. Adanya kenaikan dan penurunan harga yang disebabkan naik turunnya 

tingkat permintaan dan penawaran. 

e. Adanya homogenitas dan standarisasi produk agar terhindar dari 

pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan kualitas barang. 
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f. Terhindar dari penyimpangan terhadap kebebasan ekonomi yang jujur, 

seperti sumpah palsu, kecurangan dalam menakar, menimbang, dan 

mengukur dan niat yang buruk dalam perdagangan. Pelaku pasar juga 

dilarang menjual barang-barang haram seperti minuman keras, alat 

perjudian dan pelacuran, dan lain-lain.
59

 

Dalam ekonomi Islam tidak ada sama sekali pemisahan antara manfaat 

normatif suatu mata dagangan  dan nilai ekonomiknya. Dengan perkataan lain, 

semua yang dilarang digunakan tidak memiliki nilai ekonomi. Tentu saja 

karena minuman keras tidak bernilai sama sekali dalam masyarakat Muslim, 

maka semua penawaran yang ada harus dianggap tidak ada dan setiap usaha 

untuk memproduksi dan mendistribusikannya sama sekali dianggap sebagai 

pemborosan dalam pengertian ekonomik. 

Adapun transaksi yang dilarang dalam pasar Islami adalah:
60

 

a. Larangan curang dalam takaran dan timbangan. 

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar.Dalam aktivitas 

bisnis, takaran (al-kail) biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar 

ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya. 

Sejalan dengan semangat ekonomi yang menekankan terwujudnya 

keadilan dan kejujuran, perintah untuk menyempurnakan takaran dan 

timbangan berulang kali di tekankan dalam Al-Qur’an.Dalam Q.S al-Isra 
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/17:35, Allah SWT sebagai pemilik mutlak alam semesta memerintahkan 

kepada seluruh ummat agar menyempurnakan takaran dan timbangan 

dengan benar. Firman Allah SWT: 

لَِك َخْيٌر  َوأَْوفُوا اْلَكْيَل إَِذا ِكْلُتْم َوِزُنوا ِباْلقِْسَطاِس اْلُمْسَتقِ يِم ۚ َذَٰ

 َوأَْحَسنُ َتأِْويًل 

Artinya  :“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar 

dantimbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S, al-Isra: 35)
61

 

 

Adanya kecurangan dalam menakar dan menimbang terjadi karena 

adanya ketidakjujuran, yang didorong oleh keinginan mendapat keuntungan 

yang lebih besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain. Dalam konteks 

firman Allah di atas, Mufassir al-Maraghi menyebutkan bahwa ada seseorang 

yang bernama Abu Junaihah, pedagang di kota Madinah. Dalam aktivitas 

ekonominya selalu mempergunakan dua takaran. Salah satu takaran itu lebih 

besar dari yang lain. Bila membeli, dia pergunakan takaran yang lebih besar, 

dan dikala menjual, dia pakai takaran yang lebih kecil. Kecelakaan besar yang 

diancamkan terhadap kecurangan semacam itu sudah barang tentu merupakan 

keniscayaan, karena aktivitas itu mengakibatkan kerugian kepada orang lain. 

b. Larangan terhadap rekayasa harga. 

Rasulullah Saw menyatakan bahwa harga di pasar itu ditentukan oleh 

Allah.Ini berarti bahwa harga di pasar tidak boleh diintervensi oleh 

siapapun.Anas ra meriwayatkan bahwa penah di Madinah terjadi kenaikan 
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harga-harga barang, kemudian para sahabat meminta kepada Rasulullah agar 

menetapkan harga namun beliau menolaknya karena harga barang di pasar 

ditentukan oleh Allah. 

ٍْ أٍَََس  لَخَاَدةَ َع َٔ ثَابٍِج  َٔ ْيٍذ  ًَ ٍْ ُح تَ َع ًَ ٍُ َسهَ اُد ْب ًَّ ٌٍ أَْخبََزََا َح ْٕ ٍُ َع ُزٔ ْب ًْ أِّْخبََزََا َع

َسهََّى فَمَاَل انَُّاُس يَا َٔ  ِّ ِْٓذ انَُّبِيِّ َصهّى َّللاُ َعهَْي ْعُز َعهَى َع َرُسَٕل َّللاِ َغالَ لَاَل َغالَ انسِّ

َٕ اْنَخهُِك اْنمَابُِض  ٌَّ َّللاَ ُْ َسهََّى إِ َٔ  ِّ ْز نََُا فَمَاَل َرُسُٕل َّللاِ َصهَّى َّللاِ َعهَْي ْعُز فََسعَّ انسِّ

 ًَ ْظهَ ًَ نَْيَس أََحٌذ ِيُُْكْى يَْطهُبُُِي بِ َٔ ٌْ أَنْمَى َربِّي  إَِِّي أَْرُجٕ أَ َٔ ُز  َسعِّ ًُ اِسُق اْن ٍت اْنبَاِسط انزَّ

الَ َيالٍ  َٔ خَُٓا إِيَّاُِ بَِذٍو  ًْ  ظَهَ

Artinya  :”Anas meriwayatkan bahwa harga melambung pada masa 

Rasulullah Saw. Masyarakat kemudian mengajukan usulan 

kepada Rasulullah “Ya Rasulullah, hekdaklah Engkau 

menetapkan harga” Rasulullah menjawab “Sesungguhnya 

Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan, 

melapangkan, dan memberi rezeki.Sangat aku harapkan 

bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak 

seorangpun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam 

darah maupun harta”.
62

 

 

Dalam hadist tersebut Rasulullah tidak menentukan harga.Hal ini 

menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme 

pasar yang alamiah. Hal ini dapat dilakukan ketika pasar dalam keadaan 

normal, tetapi apabila tidak dalam keadaan sehat yakni terjadi kezaliman 

seperti adanya kasus penimbunan, riba, dan penipuan maka pemerintah 

hendaknya dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil 

sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, pemerintah 

hanya memiliki wewenang untuk menetapkan harga apabila terjadi praktik 

kezaliman di pasar. 
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Rekayasa harga dapat terjadi ketika ada seseorang yang menjadi 

penghubung (makelar) antara pedagang yang dari pedesaan, kemudian 

iamembeli barang dagangan itu sebelum masuk pasar sehingga para 

pedagang desa belum tahu harga di pasar yang sebenarnya. Kemudian 

pedagang penghubung tadi menjualnya di kota dengan mengambil 

keuntungan yang besar yang diperoleh dari pembelian mereka terhadap 

pedagang pedesaan. Praktik seperti inilah yang dilarang oleh Islam, karena 

adanya unsur kezaliman antara pedagang serta dapat menimbulkan 

penyesalan terhadap pedagang pedesaan tersebut. 

c. Larangan terhadap praktik riba. 

Rasulullah mengajarkan agar para pedagang senantiasa bersikap 

adil, baik, kerja sama, amanah, tawakkal, qana’ah, sabar, dan 

tabah.
63

Sebaliknya beliau juga menasehati agar pedagang meninggalkan 

sifat kotor perdagangan yang hanya memberikan keuntungan sesaat, tetapi 

merugikan diri sendiri duniawi dan ukhrawi.Akibatnya kredibilitas hilang, 

pelanggan lari, dan kesempatan berikutnya sempit. 

Dengan demikian, salah satu sikap yang baik dalam berdagang adalah 

menjauhkan segala unsur yang berbau riba, karna hal tersebut sudah 

ditekankan dalam al-Quran bahwa memakan harta dengan jalan bathil akan 

mendapatkan siksa yang sangat pedih dari Allah SWT. Allah berfirman:  

اِس ِباْلَباِطِل ۚ َوأَْعَتْدَنا  َبا َوَقْد ُنُهوا َعْنُه َوأَْكلِِهْم أَْمَواَل النَّ َوأَْخِذِهُم الرِّ

 لِْلَكافِِريَن ِمْنُهْم َعَذاًبا أَلِيًما
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Artinya:  “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal 

sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan 

karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang 

batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir 

di antara mereka itu siksa yang pedih”. (Q.S, al-Nisa: 161)
64

 

 

Dalam surah Al-Imran ayat 130, Allah juga menegaskan tentang hal 

yang sama, yakni larangan terhadap riba atau menetapkan riba yang berlipat 

ganda. Allah berfirman: 

َبا أَْضَعاًفا ُمَضاَعَفًة ۖ َواتَّقُوا َّللاَّ  َها الَِّذيَن آَمُنوا ََل َتأُْكلُوا الرِّ َيا أَيُّ
 َلَعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن 

 

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

riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada 

Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S, Al-

Imran: 130).
65

 

Dari dua firman di atas, kita telah mengetahui bahwa riba sangat dilarang 

oleh agama, baik dalam perniagaan ataupun kegiatan muamalah lainnya. Selain 

mendatangkan kerugian pada salah satu pihak, riba juga berakibat kepada 

urusan akhirat kelak karena riba adalah perbuatan haram dan termasuk salah 

satu dari dosa yang terbesar yang hanya akan mendatangkan azab dari Allah 

kelak. 

Menurut parah ulama fiqih, riba dapat dibagi menjadi empat macam, 

yaitu:
66
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1. Riba Fadhl, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan 

tidak sama timbangannya atau takarannya yang disyaratkan oleh orang 

yang menukarkan. 

Contoh: tukar menukar dengan emas, perak dengan perak, beras dengan 

beras, gandum dan sebagainya. 

2. Riba Qardh, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan 

atau tambahan bagi orang yang meminjami/mempiutangi. 

3. Riba Yad, yaitu berpisah dari tempat sebelum timbang diterima. 

Maksudnya adalah orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum 

ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada 

orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual beli masih dalam 

ikatan dengan pihak pertama. 

4. Riba Nasi’ah yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis yang 

pembayarannya disyaratkan lebih, dengan diakhiri/dilambatkan oleh yang 

meminjam. 

d. Larangan terhadap penimbunan (ihtikar). 

Islam mengajak kepada pemilik harta untuk mengembangkan harta 

mereka dan menginvestasikannya, sebaliknya melarang mereka untuk 

membekukan dan tidak memfungsikannya. Maka tidak boleh bagi pemilik 

tanah menelantarkan tanahnya dari pertanian, apabila masyarakat memerlukan 

apa yang dikeluarkan oleh bumi berupa tanaman-tanaman dan buah-buahan. 

Demikian juga tidak diperbolehkan bagi pemilik uang  untuk menimbun dan 

menahannya dari peredaran, sedangkan umat dalam keadaan membutuhkan 

untuk memfungsikan uang tersebut. Tidak heran jika al-Qur’an memberikan 
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peringatan kepada orang-orang yang menyimpan harta dan yang bersikap 

mementingkan dirinya sendiri dengan ancaman yang berat. Allah berfirman: 

اِس ِباْلَباِطِل  ْهَباِن َلَيأُْكلُوَن أَْمَواَل النَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ َكِثيًرا ِمَن األْحَباِر َوالرُّ َيا أَيُّ
وَن َعْن سَ  َة َوَل ُيْنفِقُوَنَها فِي َسِبيِل َوَيُصدُّ َهَب َواْلفِضَّ ِ َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذَّ ِبيِل َّللاَّ

ْرُهْم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم ) ِ َفَبشِّ َم َفُتْكَوى بَِها ِجَباُهُهْم ٤٣َّللاَّ ( َيْوَم ُيْحَمى َعَلْيَها فِي َناِر َجَهنَّ
٤٣ُتْم ألْنفُِسُكْم َفُذوقُوا َما ُكْنُتْم َتْكنُِزونَ َوُجُنوُبُهْم َوُظُهوُرُهْم َهَذا َما َكَنزْ   

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian 

besar orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-

benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan 

mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan 

orang-orang menyimpan emas dan perak dan tidak 

menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada 

mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada 

hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu 

dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung 

mereka (lalu dikatakan) pada mereka: “inilah harta bendamu 

yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah 

sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”. (Q.S, at-

Taubah: 34-35).
67

 

 

Karena itulah Islam mengharamkan cara-cara berikut ini dalam 

mengembangkan harta dengan cara ihtikar (menimbun di saat orang 

membutuhkan). Rasulullah juga melarang akan penimbunan (ihtikar) dalam 

kehidupan umat manusia serta dijelaskan dengan jelas bagi siapa yang 

melakukan penimbunan maka akan mendapat dosa. Sebagaimana sabda 

Rasullullah yang berbunyi: 

َثَنا ُسَلْيَماُن َيْغِني اْبَن ِبلٍَل َعْن َيْحَي َوُهَو اْبُن  َثَنا َعْبُد َّللِا َمْسَلَمَة ْبِن َقْعَنٍب َحدَّ َحدَّ

ِب ُيَحدِّ  ِّ  َرُسُٕل َّللاِ َصهَّى َّللاُ ُث أَنَّ َمْعَمًرا قاََل َقالَ َسِعٍد َقاَل َكاَن َسِعْيُد ْالُمَسيَّ َعهَْي

َسهَّىَ  َٕ َخاِطىءٌ  َٔ ٍْ اْحخََكَز فَُٓ  َي

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin 

Qo’nab telah menceritakan kepada kami Sulaiman- yaitu Ibnu 
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Bilal- dari Yahya- yaitu Ibnu Sa’id- dia berkata, “Sa’id bin 

Musayyab menceritakan bahwa Ma’mar berkata, “Rasulullah 

Shallallahu’alaihi Wasallaam bersabda: “Barang siapa 

menimbun barang, maka dia berdosa”.
68

 

 

Dalam mengantisipasi terjadinya transaksi yang terlarang dalam pasar 

Islami, peran muhtasib sangat penting untuk mengawasi pasar. Muhtasib juga 

harus menjaga keharmonisan sesama pedagang di pasar dan mengawasi 

aktivitas di dalamnya. Tujuannya adalah mencegah kezaliman dengan cara 

mengontrol alat timbangan, takaran, ukuran, dan berbagai alat dagang lainnya. 

Dia juga berhak melarang terjadinya rekayasa harga dan mencegah 

perdagangan barang-barang haram.Selain itu juga mengawasi praktik 

perdagangan.Muhtasib melarang berbagai cara perdagangan yang diharamkan, 

seperti riba, ihtikar (penimbunan), semua transaksi yang diharamkan, dan 

pencegahan pendapatan keuntungan berlebihan karna rekayasa harga. 
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