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A. Perilaku Konsumen

1. Pengertian perilaku konsumen

Perilaku konsumen yang tidak dapat secara langsung dikendalikan oleh

perusahaan perlu dicari informasinya semaksimal mungkin. Banyak pengertian perilaku

konsumen yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya yang didefenisikan oleh

Engel dan kawan-kawan (1994) yang mengatakan bahwa perilaku konsumen itu ialah

suatu tindakan yang langsung dalam mendapatkan, mengkonsumsi serta menghabiskan

produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan penyusuli tindakan

tersebut.1

Menurut Ujang Sumarwan perilaku konsumen adalah semua kegiatan, tindakan,

serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli,

ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa setelah melakukan hal-

hal diatas atau mengevaluasi.2

Perilaku konsumen terbagi atas dua bagian, yang pertama adalah perilaku yang

tampak, variable-variabel yang termasuk kedalamnya ialah jumlah pembelian, waktu,

karena siapa, dengan siapa, dan bagaimana konsumen melakukan pembelian. Yang

kedua perilaku yang tak tampak, variable-variabelnya ialah persepsi, ingatan terhadap

informasi dan perasaan kepemilikan oleh konsumen.3

Setiap hari konsumen menentukan berbagai pilihan pembelian, kebanyakan

perusahaan besar menyelidiki keputusan pembelian konsumen begitu rincinya untuk

1 Husein Umar, Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 49
2 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen, (Bogor: Ghalia Indonesia,2002), h. 26
3 Ibid, h. 50 26



menemukan apa yang dibeli konsumen, dimana mereka membeli, kapan mereka

membeli, bagaimana dan berapa banyak yang mereka beli, kapan mereka membeli dan

mengapa mereka sampai membeli.4

Proses keputusan pembelian baik pada pemasar konsumen (tersusun dari individu

dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa bagi penggunaan pribadi) maupun

pasar organisasi (terdiri dari bisnis, pemerintah, dan organisasi nirlaba) dipandang

sebagai serangkaian tahap yang dilalui pembeli dalam membeli sebuah produk atau jasa.

Gambar 2
Pengambilan Keputusan Pembelian5

a. Pengenalan kebutuhan

Proses dalam pembelian dimulai dengan adanya kesadaran konsumen atas suatu

masalah atau kebutuhan, sehingga kebutuhan tersebut mendorong minat konsumen

untuk melakukan pembelian.

b. Pencarian informasi

Setelah menganalisis masalah-masalah yang dihadapi, konsumen akan mencari

informasi lebih lanjut mengenai barang yang dibutuhkan. Jika dorongan dari dalam

diri konsumen juat maka proses pembelian akan dilakukannya, tetapi jika tidak maka

keinginannya tersebut akan disimpan dalam ingatannya.

c. Evaluasi alternative

4 Kotler dan Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, (Jakarta: Erlangga, 2001), jilid 1 edisi kedelapan, h.
195

5 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran jilid II Ed. Milenium, (Jakarta: Prenhalindo, 2004), Terjemahan
Teguh dan Rusli Molan, h. 204
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Setelah dilakukan pencarian informasi mengenai barang yang dibutuhkan maka

konsumen akan mengidentifikasi dan mengevaluasi cara-cara untuk memenuhi

kebutuhan dirinya maupun organisasinya, mencari pilihan yang terbaik menyangkut

kualitas, harga, waktu, pengiriman, dan faktor-faktor lain yang dianggap penting.

Dalam tahap ini seruan-seruan periklanan yang rasional dan emosional memainkan

peran penting.

d. Keputusan pembelian

Tahap ini menentukan jadi tidaknya membeli, jika jadi membeli apa, dimana,

kapan dibeli.

e. Perilaku pasca pembelian

Setelah membeli sebuah produk, para konsumen secara resmi atau tidak resmi

mengevaluasi pembelian mereka. Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen kepada

suatu produk akan mempengaruhi tingkah laku berikutnya.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku konsumen

Dalam penganalisaan hubungan konsumen dengan produk, penting untuk menyadari

bahwa konsumen itu beragam dalam keinginan untuk mencoba suatu produk, apalagi

produk itu produk baru.

Terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen, diantaranya6:

a. Faktor Sosial Budaya

Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor social, seperti:

1. Kelompok

6 Ibid, h. 197-214



Perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak kelompok (group) kecil.

Kelompok berfungsi sebagai titik banding atau raferansi langsung atau tidak

langsung yang membentuk sikap maupun perilaku seseorang. Para pembuat

produk dan merek yang peka terhadap pengaruh kelompok yang kuat harus

mengetahui bagaimana caranya merangkul pemimpin opini dalam kelompok.

Pemimpin kelompok adalah orang-orang di dalam kelompok yang karena

keahlian khusus, pengetahuan, kepribadian, maupun karakteristik lainnya,

memberi pengaruh pada yang lain. Pemimpin opini ada diseluruh tingkat

masyarakat, dan seseorang mungkin jadi pemimpin opini dalam area produk

tertentu dan pengikut opini dalam area produk lainnya.

2. Keluarga

Anggota keluarga dapat sangat mempengaruhi perilaku pembeli. Keluarga

adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat,

dan pengaruh tersebut telah diteliti secara ekstensif. Orang pemasaran tertarik

pada peran dan pengaruh suami, istri, maupun anak-anak dalam pembelian produk

dan jasa yang berbeda.

3. Peran dan Status

Seseorang merupakan anggota berbagai kelompok, keluarga, klub atau

organisasi. Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat ditetapkan baik lewat

perannya maupun statusnya dalam organisasi tersebut. Setiap peran membawa

status yang mencerminkan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat.



Seseorang seringkali memilih produk yang menunjukkan status mereka dalam

masyarakat.

4. Gaya Hidup

Orang-orang yang berasal dari subkebudayaan, kelas sosial dan pekerjaan

yang sama dapat memiliki gaya hidup yang cukup berbeda. Keberagaman gaya

hidup akan mengubah barang dan cara seseorang membeli.

5. Kepribadian dan Konsep Diri

Kepribadian tiap orang yang berbeda mempengaruhi perilaku membelinya.

Kepribadian adalah karakteristik psikologis yang unik, yang menghasilkan

tanggapan yang relative jonsisten dan menetap terhadap lingkungan seseorang.

Kepribadian bisa berguna untuk menganalisis perilaku konsumen atas suatu

produk maupun pilihan merek.

6. Budaya

Budaya adalah penyebab paling mendasar dari keinginan dan perilaku

seseorang. Perilaku manusia dipelajari secara luas. Ketika tumbuh dalam suatu

masyarakat, seseorang anak mempelajari nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan, dan

perilaku dari keluarga dan institusi penting lainnya. Setiap kelompok atau

masyarakat memiliki budaya, dan pengaruh budaya pada perilaku pembelian

sangat beraneka ragam di tiap Negara. Kegagalan dalam menyesuaikan pada

perbedaan-perbedaan ini dapat mengakibatkan pemasaran yang tidak efektif atau

kesalahan-kesalahan yang memalukan,

b. Faktor Pribadi

Perilaku seseorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi sepeti:



1. Umur dan tahap siklus hidup

Seseorang mengubah barang dan jasa yang mereka beli selama hidup

mereka. Selera terhadap makanan, pakaian, meubel, dan reaksi seringkali

berhubungan dengan usia.pembelian juga dibentuk oleh tahap siklus hidup

keluarga, tahap-tahap yang mungkin dilalui keluarga sesuai dengan kedewasaan

anggotanya.

2. Pekerjaan

Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya.

Pekerja kasar cendrung membeli pakaian kerja kasar, sedangkan pekerja kantoran

membeli setelan bisnis.

3. Situasi Ekonomi

Situasi ekonomi seseorang akan mempengaruhi pilihan produknya.

Sebagai contoh: Anna Flores dapat mempertimbangkan untuk membeli kamera

Nikon yang mahal jika ia memiliki cukup pendapatan, tabungan, ataupun

mendapatkan pinjaman. Pemasar barang yang peka terhadap pendapatan,

mengamati tern pendapatan, tabungan pribadi, dan tingkat bunga. Jika indicator-

indikator ekonomi menunjukkan datangnya resesi, orang pemasaran dapat

mengambil langkah-langkah untuk merancang ulang, mereposisi, dan menetapkan

kembali harga produk mereka dengan cepat.

c. Faktor Psikologis

1. Motivasi

Seseorang mempunyai banyak kebutuhan pada suatu saat. Ada kebutuhan

biologis, yang muncul dari keadaan yang memaksa seperti rasa lapar, haus, atau



merasa tidak nyaman. Kebutuhan lainnya bersifat psikologis, muncul dari

kebutuhan untuk diakui, dihargai, ataupun rasa memiliki. Kebanyakan kebutuhan

ini tidak akan cukup kuat untuk memotivasi orang tersebut untuk bertindak pada

suatu waktu tertentu. Suatu kebutuhan akan menjadi motif apabila dirangsang

sampai suatu tingkat intensitas yang mencukupi. Sebuah motif atau dorongan

adalah kebutuhan yang secara cukup dirangsang untuk mengarahkan seseorang

untuk mencari kepuasan.

2. Persepsi

Seseorang yang termotivasi siap untuk bertindak. Bagaimana cara

seseorang bertindak dipengaruhi oleh persepsinya mengenai situasi tertentu. Dua

orang dengan motivasi yang sama dan dalam situasi yang sama mungkin

mengambil keputusan tindakan yang jauh berbeda karena mereka memandang

situasi secara berbeda.

B. Kepuasan Konsumen

1. Pengertian Kepuasan Konsumen

Kepuasan konsumen adalah konsep penting dalam pemasaran dan penelitian

konsumen. Sudah menjadi pendapat umum bahwa jika konsumen merasa puas dengan

suatu produk atau merek, mereka cendrung akan terus membeli dan menggunakannya

serta memberitahu orang lain tentang pengalaman mereka yang menyenangkan dengan

produk tersebut. Jika mereka tidak dipuaskan, mereka cenderung beralih merek serta



mengajukan keberatan kepada konsumen, pengecer, dan bahkan mencerikannya kepada

konsumen lainnya.7

Mencapai kepuasan konsumen merupakan sasaran dari semua kegiatan

pemasaran dan berarti kegiatan tersebut telah dilakukan dengan sukses. Kepuasan

konsumen diukur dengan membandingkan harapan konsumen terhadap produk dan jasa

pendukungnya dengan kinerja dari produk dan jasa pendukungnya.8

Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan

dengan harapannya.seorang pelanggan jika merasa puas dengan nilai yang diberikan

oleh produk atau jasa maka sangat besar kemungkinannya untuk menjadi pelanggan

dalam waktu yang lama.9

Kepuasan konsumen tergantung pada persepsi kinerja produk dan jasa

pendukung lainnya serta standar yang digunakan konsumen untuk mengevaluasi kinerja

tersebut. Standar dari konsumen kadang-kadang mempersulit hubungan antara

spesifikasi produk organisasional ( seperti batas toleransi atribut produk) dengan

kepuasan. Standar tersebut mencakup beberapa hal selain harapan sebelum membeli,

seperti persepsi kinerja dari produk saingan. Yang terpenting adalah standar tersebut

biasanya bervariasi di antara segmen pasar.

Penentuan dan pemantauan kepuasan konsumen merupakan suatu tugas yang

menantang, yang mencakup pelacakan kepuasan konsumen. Penentuan standar segmen

tertentu penting, terutama pada saat kebutuhan dan keinginan pembeli berbeda-beda.

Dan standar ini pun dapat dan akan berubah setiap saat, selain itu kepuasan merupakan

7 J.Paul Peter dan Jerry C. Olson, Consumer Behavior, (Jakarta: Erlangga, 2000),jilid 2 edisi 4, H. 157
8 David W. Cravens, Pemasaran Strategis, (Jakarta: Erlangga, 1996)edisi keempat jilid 1, h. 179
9 Husein Umar, Loc.cit, h. 50



tanggapan emosional terhadap evaluasi kinerja, oleh karenanya selalu berubah setiap

saatnya.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen

Perusahaan yang sukses dapat dapat memuaskan konsumen mereka. Dengan

kata lain, konsumen yang tidak puas akan mempengaruhi bisnis secara negative.

Pemuasan konsumen harus disertai dengan pemantauan terhadap kebutuhan

dan keinginan mereka. Mengidentifikasi atribut produk dan dukungan pelayanan yang

dianggap penting oleh para pembeli pada saat mereka membeli dan menggunakan

produk tersebut merupakan tujuan manajemen. Kepuasan konsumen dipengaruhi oleh

system pengiriman produk, performa produk atau jasa, citra perusahaan/ produk/merek,

nilai harga yang dihubungkan dengan nilai yang diterima konsumen, prestasi para

karyawan, keunggulan dan kelemahan para pesaing10, berikut penjelasannya:

1. Sistem Pengiriman

Memindahkan produk dari produsen ke konsumen atau pemakai akhir

dalam bisnis biasanya meliputi saluran distribusi dari para pemasok, pabrikan, dan

para perantara. Untuk dapat memuaskan konsumen, jaringan ini harus berfungsi

sebagai unit yang terpadu dan terkoordinir, dimana semua anggotanya mengerti dan

menanggapi kebutuhan dan keinginan konsumen.

2. Performa produk atau jasa

Performa dan keunggulan suatu produk atau jasa sangatlah penting dalam

mempengaruhi kepuasan konsumen. Keberhasilan produsen mobil jepang dalam

menguasai pasr dihasilkan oleh mutu produk yang tinggi. Mutu produk merupakan

keunggulan bersaing yang utama.

10 David W. Cravens, Loc.cit, h. 9



3. Citra

Para eksekutif bisnis mengakui bahwa citra atau merek perusahaan yang

baik merupakan keunggulan bersaing yang mempengaruhi tingkat kepuasan

konsumen dari sudut positif. Perusahaan-perusahaan menghabiskan jutaan dolar

untuk mempromosikan citra produk yang baik kepada para pembeli yang sudah ada

dan potensial. Terbentuknya citra merek dan nilai merek adalah pada saat

konsumen memperoleh pengalaman yang menyenangkan dengan produk.

Walaupun tidak terlihat sebagai harta dalam laporan keuangan perusahaan, nilai

yang terbentuk dari merek atau nama tersebut merupakan aktiva utama perusahaan.

4. Hubungan Harga dengan Nilai

Pembeli menginginkan nilai yang ditawarkan merek sesuai dengan harga

yang diberikan, oleh karenya terdapat hubungan yang menguntungkan antara harga

dan nilai. Salah satu tujuan perusahaan mobil mewah Toyota Lexus dan Nissan

Infiniti adalah meyakinkan pembeli bahwa mobil-mobil tersebut memberikan nilai

yang bersanding dengan BMW dan Marcedes Benz, namun lebih murah harganya.

Merek dipromosikan oleh perusahaan sebagai suatu nilai yang unik sesuai hargany.

Dilain pihak, manajemen memutuskan untuk bersaing atas dasar harga rendah di

antara merek-merek dimana para pembeli sudah menetapkan nilai yang seimbang.

5. Kinerja atau Prestasi Karyawan

Kinerja produk dan system pengiriman tergantung pada bagaimana semua

bagian organisasi bekerjasama dalam proses pemenuhan kepuasan konsumen.

Setiap orang dalam organisasi mempengaruhi konsumen, baik hal-hal yang

menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Bisnis telah menemukan bahwa



kesadaran akan keinginan konsumen dan pelatihan karyawan membantu mereka

untuk memenuhi tanggungjawabnya.

6. Persaingan

Kelemahan dan kekuatan para pesaing juga mempengaruhi kepuasan

konsumen dan merupakan peluang untuk memperoleh keunggulan bersaing.

Menganalisis konsumen dan pesaing merupakan hal yang terpenting. Pesaing yang

spesifik menimbulkan dampak baik atau buruk dalam rangka memenuhi keinginan

kelompok konsumen yang spesifik.

C. Pengertian Fast Food

Fastfood adalah makanan cepat saji, dimana sebelumnya sudah dilakukan proses

pengolahan tahap awal sehingga pada saat ada pesanan hanya dibutuhkan proses pengolahan

lanjutan yang waktunya relatif lebih cepat.

Makanan siap saji adalah istilah untuk makanan yang dapat disiapkan dan

dilayankan dengan cepat. Sementara makanan apapun yang dapat disiapkan dengan segera

dapat disebut makanan siap saji, biasanya istilah ini merujuk kepada makanan yang dijual di

sebuah restoran atau toko dengan persiapan yang berkualitas rendah dan dilayankan kepada

pelanggan dalam sebuah bentuk paket untuk dibawa pergi. Istilah "makanan siap saji" diakui

dalam bahasa kamus bahasa Inggris Merriam-Webster pada 1951.11

Makanan cepat saji (fast food) diartikan sebagai makanan seperti burger, ayam

goreng (fried chicken) dan nuget yang disiapkan secara cepat dan terstandar di restoran-

restoran. Makanan cepat saji juga dimaknai sebagai makanan yang dapat disiapkan dan

disajikan secara cepat. Restoran-restoran cepat saji didirikan untuk menjawab kebutuhan

11http://id.wikipedia.org/wiki/Makanan_siap_saji, diakses 24 April 2015



konsumen yang memiliki waktu singkat untuk mencari santapan di tengah aktivitasnya.

Beberapa karakter makanan cepat saji adalah kecepatan penyajian dan harganya yang

murah.

D. Perilaku Konsumen Dalam Ekonomi Islam

Adiwarman Karim dalam bukunya Ekonomi Mikro Islami menyebutkan bahwa

perilaku rasional mempunyai dua makna, yaitu pertama: metode, “action selected on the

basis of reasoned thought rather than out of habit, prejudice, or emotion” (tindakan yang

dipilih berdasarkan pikiran yang beralasan, bukan berdasarkan kebiasaan, prasangka atau

emosi), dan kedua:makna,”action that actually succeeds in achieving desired

goals.”(tindakan yang benar-benar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai).

Said Sa’ad Marthon dalam bukunya Ekonomi Islam; Di Tengah Krisis Ekonomi

Global mengatakan bahwa sepanjang konsumen dapat berpegang teguh pada aturan dan

kaidah syariah dalam berkonsumsi, maka konsumen tersebut dikatakan mempunyai

rasionalitas (kecerdasan).

Ada beberapa aturan yang dijadikan sebagai pegangan untuk mewujudkan

rasionalitas dalam berkonsumsi;

1. Tidak boleh hidup bermewah-mewah

2. Pelarangan Israf, Tabdzir dan Safih. Israf adalah melampaui batas hemat dan

keseimbangan dalam berkonsumsi. Tabdzir adalah melakukan konsumsi secara

berlebihan dan tidak proporsional. Sedangkan Safih adalah orang yang tidak

cerdas (rusyd), dimana ia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan

syariah dan senantiasa menuruti hawa nafsunya.

3. Keseimbangan dalam berkonsumsi.



4. Larangan berkonsumsi atas barang dan jasa yang membahayakan Dari

penjelasan di atas kita dapat membedakan bahwa perilaku konsumen dalam

ekonomi konvensional lebih mengutamakan pencapaian kepuasan dalam hal

mengkonsumsi suatu barang. Sedangkan dalam Islam menganjurkan untuk

mengkonsumsi sesuatu secara tidak berlebih-lebihan, dalam artian memakai

sesuatu barang yang benar-benar ia butuhkan, bukan semata karena

keinginannya.12

Dalam paradigma ekonomi konvensional perilaku konsumen didasari pada prinsip-

prinsip dasar utilitarianisme dan rasionalitas semata. Prinsip ini menuntut adanya perkiraan

dan pengetahuan mengenai akibat yang dilakukan.Prinsip ini mendorong konsumen untuk

memaksimalkan nilai guna dengan usaha yang paling minimal dengan melupakan nilai-nilai

kemanusian. Akibatnya tercipta individualisme dan self interest. Maka keseimbangan umum

tidak dapat dicapai dan terjadilah kerusakan dimuka bumi.13

Berbeda dengan Islam yang mengingatkan bahwa harta yang dimiliki manusia adalah

titipan Allah, bukan tujuan namun sarana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan

manusia baik jasmani dan rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya

sebagai hamba dan khalifah Allah untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat

(Q.S Al-Hadid : 7,)







12http://ikhsan-blogs.blogspot.com/2014/04/perilaku-konsumen-dalam-ekonomi.html
13Edwin Nasution, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm 61







Artinya : “ berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari

hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya[1456]. Maka orang-orang

yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh

pahala yang besar”.

Q.S Hud : 61













Artinya : “ dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai

kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah

menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu

mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku

Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."

Ekonomi Islam bukan hanya berbicara tentang pemuasan materi yang bersifat fisik,

tapi juga berbicara cukup luas tentang pemuasan materi yang bersifat abstrak, pemuasan

yang lebih berkaitan dengan posisi manusia sebagai hamba Allah Swt.14

14Asmuni Solihan ,Fikih Ekonomi Umar bin AI-Kaththab, Jakarta, Khalifa, 2010, hlm 182-185



Dapat kita simpulkan Perilaku konsumen dalam ekonomi islam diantaranya harus

meliputi :

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.15

(QS. Al-An’am : 165).











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. Prinsip amaliah, sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah
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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.16

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

dalam syariat Islam, di antaranya: Sederhana, yaitu mengkonsumsi secara

proporsional tanpa menghamburkan harta, bermewah-mewah, mubazir, namun tidak

juga pelit.

(QS. Al-Isra: 27-29,).







Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan

itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.







Artinya: “dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu

yang kamu harapkan, Maka Katakanlah kepada mereka Ucapan yang pantas”
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Artinya: “dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah

kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal”.

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 konsumsi dasar

yang harus terpenuhi agar manusia 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, jika tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami

kesusahan. Tersier, yaitu konsumsi pelengkap manusia.

d. Prinsip sosial, yaitu memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta

keharmonisan hidup dalam masyarakat, di antaranya: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 dalm keluarga atau masyarakat . Tidak



membahayakan orang yaitu dalam mengkonsumsi justru tidak merugikan dan

memberikan madharat ke orang lain seperti merokok di tempat umum.17

1. Keseimbangan Konsumsi Islami

Pola konsumsi masa kini lebih menekankan aspek pemenuhan keinginan

material daripada aspek kebutuhan yang lain.18 Syariah Islam menginginkan manusia

mencapai dan memelihara kesejahteraannya. Perilaku konsumsi Islami berdasarkan

tuntutan Al-Qur’an dan Hadits perlu didasarkan atas rasionalitas yang disempurnakan

yang mengintegrasikan keyakinan kepada kebenaran yang melampaui rasionalitas

manusia yang sangat berbatas ini.19

Keputusan pembelian menurut Nugroho adalah proses pengintegrasian yang

mengkombinasikan sikap pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku

alternative, dan mamilih salah satu diantanranya.20 Proses dari pemindahan kepemilikan

dalam perdagangan itu disebut jual beli. Dalam berjual beli harus berdasarkan konsep

yang Islami.karena Islam tidak hanya mengajarkan masalah ritual, tapi Islam merupakan

agama yang syamil mutakil. Menyeluruh dan mencakup segala aspek kehidupan.

Berikut salah satu dalil Al-Qur’an tentang perilaku dalam jual beli dalam surah An-

Nisa’: ayat (29) :
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19 Ibid, h. 60
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“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka
sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Rasullullah juga banyak mengajarkan tentang jual beli yang baik, karena

Rasullullah sendiri adalah seorang pedagang yang sukses. Berikut salah satu hadits yang

berbicara tentang perilaku konsumen dalam bisnis jual beli :

“dari Abu Shafwan (Suwaid) bin Qais. Katanya aku bersama Mahrama membawa

amanat (dagangan) kain dari Hajar. Lalu datanglah Nabi Saw menawarkan kain celana

dan bertepatan ada tukang mengira-ngirakan harga umum (pasaran) di tempatku,

kemudian Nabi Saw bersabda kepanya “ kau kira-kirakan harga kain celana ini dan

lebihkan (dari harga umum )”. (HR. Abu Daud Turmudzi)

2. Kepribadian Dan Perilaku Konsumen Muslim

Pendekatan studi kepribadian konsumen Muslim sangat tepat dengan

pembelajaran akhlak seperti yang dikembangkan oleh Abu Yazid al-Bustami dan Ibnu

‘Arabi. Dengan menggunakan pendekatan pembelajaran akhlak mereka, bukan berarti

menjauhkan diri konsumen dari hal-hal yang berbau duniawi. Dia membutuhkan materi,

tetapi tidak matrealistis. Cukup puas dengan keadaan yang diterima saat ini, tidak

merintih dan menggerutu terhadap Tuhannya, malah berterimakasih kepada Tuhannya

sekalipun dalam keadaan pas-pasan. Model seperti inilah yang menurut dunia akhlak

melahirkan sikap qana’ah.21

Qona’ah merupakan cerminan kepuasan seseorang baik secara lahiriah maupun

batiniyah. Qona’ah mendorong seorang konsumen Muslim bersikap adil. Adil yang

21 Muhammad Mufli, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2006), h. 87



dispiritkan oleh qona’ah mendorongnya untuk lebih dari sekedar adil sehingga dia ikhsan.

Dan akhirnya ihsan, baik terhadap Tuhan dan manusia, menjadikannya qona’ah kembali.

Gambar 3
Qona’ah, Adil, dan Ihsan

KEPUASAN

Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Furqaan ayat 63 :






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. (QS. Al-

Furqaan 63)

3. Persepsi Konsumen Muslim

Persepsi konsumen berkaitan erat dengan kesadarannya yang subjektif mengenai

realitas, sehingga apa yang dilakukan seorang konsumen merupakan reaksi terhadap

persepsisubjektifnya, bukan berdasarkan realitas yang objektif. Jika seorang konsumen

berfikir mengenai realitas, itu bukanlah realitas yang sebenarnya, tetapi merupakan

QANA’AH

ADIL IHSAN



fikirannya mengenai realitas yang akan mempengaruhi tindakannya, seperti keputusan

membeli.22

Persepsi diartikan sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih,

mengatur, dan menafsirkan kedalam gambar yang berarti dan masuk akal mengenai

dunia.23

Ada dua bentuk konsep berfikir konsumen yang hadir dalam dunia ilmu ekonomi

hingga saat ini. Konsep yang pertama adalah utility, hadir dalam ilmu ekonomi

konvensional. Konsep utility diartikan sebagai konsep kepuasan konsumen dalam

konsumsi barang dan jasa. Konsep yang kedua adalah mashlahah, hadir dalam ilmu

ekonomi Islam. Konsep mashlahah diartikan sebagai konsep pemetaan perilaku

konsumen berdasarkan asas kebutuhan dan prioritas.24

Sikap hemat, membatasi diri pada barang yang halal, dan prioritas terhadap

kebutuhan pokok tidak ditemukan pada konsep utility, melainkan hanya pada konsep

mashlahah. Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Israa’ ayat 27:





Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan

syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Israa’: 27)

22 Ibid, h. 91
23 Leon G Schiffman dan Lesli Lazar Kanuk, Perilaku Konsumen ( diterjemahkan oleh Zoelkifli Kasip), (

jakarta: Indeks, 2004), h. 137
24 Muhammad Mufti, Op.cit, h. 93




