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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Dalam analisis konsumsi konvensional dijelaskan bahwa perilaku konsumsi 

seseorang adalah dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya sehingga tercapai 

kepuasan yang optimal. Sedangkan dalam analisis konsumsi Islam bahwa perilaku 

konsumsi seorang Muslim tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasmani 

tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan rohani. Sehingga, dalam perilaku konsumsi 

seorang Muslim senantiasa memperhatikan syariat Islam misalnya apakah barang dan 

jasa yang dikonsumsi halal atau haram, apa tujuan seorang Muslim dalam mengonsumsi, 

bagaimana bentuk perilaku konsumsi seorang Muslim jika dikaitkan dengan keadaan 

lingkungan dan sebagainya.
1
 

 Perilaku konsumen adalah tindakan–tindakan yang dilakukan oleh individu, 

kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan 

dalam mendapatkan, menggunakan barang–barang atau jasa ekonomi yang dapat 

dipengaruhi lingkungan.
2
 

 

A. Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial adalah tempat dimana masyarakat saling berinteraksi dan 

melakukan sesuatu bersama–sama antar sesama maupun dengan lingkungannya. 

Lingkungan sosial terbagi menjadi  beberapa tingkat. Tingkat pertama adalah 

keluarga, dari keluarga kita diajari cara, sikap, dan sifat untuk berinteraksi dengan orang. 

Tingkat selanjutnya adalah sekolah, dimana kita bisa mengembangkan pelajaran 

bersosialisasi. Tingkatan sekolah yang tertinggi ialah perkuliahan, di dalam perkuliahan 

ini terdapat organisasi–organisasi yang memiliki jangkauan lebih luas dan kita diberikan 

kebebasan lebih untuk mengungkapkan pendapat kita ke dalam suatu organisasi dan 

                                                
1
Yuliadi, Ekonomi Islam…, hlm. 179. 

2
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sebagai wadah untuk menyiapkan diri kita untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Lalu 

ada tingkatan saat kita berada di lingkungan kerja saat kita sudah mulai mandiri dan bisa 

menyumbangkan apresiasi dan ilmu kita ke dalam bidang pekerjaan yang sesuai dengan 

kriteria yang ada dalam diri kita, yang kita sukai dan tekuni. Tingkatan paling akhir 

adalah lingkungan masyarakat yang akan kita temui saat kita sudah cukup siap dan 

dewasa untuk bisa terjun langsung ke dalamnya, kita akan bisa lebih mengetahui 

bagaimana sikap, sifat dan masalah–masalah di dalam lingkungan masyarakat yang saat 

berada di tingkat keluarga maupun sekolah belum pernah ditemui dan kita bisa terjun ke 

dalam masyarakat dengan bekal apa yang kita pelajari dari lingkungan sosial kita 

terdahulu yaitu keluarga dan sekolah.
3
 

William J. Stanton menyatakan: “socialcultural and phsycological force which 

influence consumer’s buying behavior.  Menurut William J. Stanton, faktor sosial 

budaya dan psikologi merupakan dua kekuatan dari faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumsi. 

Faktor lingkungan sosial menurut Mangkunegara ialah:  

1. Kelompok Anutan 

Kelompok anutan didefinisikan sebagai suatu kelompok orang yang 

mempengaruhi sikap, pendapat, norma, dan perilaku konsumen. Kelompok 

anutan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh 

langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. 

Kelompok anutan dapat memberikan dorongan untuk meniru kebiasaan 

kelompoknya yang bisa mempengaruhi seseorang itu dalam memilih produk 

ataupun merek. 

Setiap individu hampir selalu memiliki kelompok anutannya masing–

masing, hal ini tidak terkecuali terjadi pada mahasiswa. Mahasiswa yang 

terlibat dalam suatu kelompok, maka secara tidak langsung akan terpengaruhi 

perilakunya. Sehingga mereka akan mengikuti kebiasaan yang ada pada 

kelompok tersebut. Kelompok anutan itu seperti: 

                                                
3
https://ayuniindya.wordpress.com/2012/12/11/lingkungan-sosial/, diakses pada 25 Mei 2015. 
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a. organisasi, pada dasarnya organisasi digunakan sebagai tempat 

atau wadah bagi orang–orang untuk berkumpul, bekerjasama 

secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin dan 

terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya (uang, material, 

mesin, metode, lingkungan), sarana–prasarana, data, dan lain 

sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk 

mencapai tujuan organisasi.
4
 

b. dosen, ialah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5
 

c. teman bermain  

d. teman kos, dll. 

 

2. Keluarga 

 Keluarga dapat didefinisikan sebagai suatu unit masyarakat yang terkecil 

yang perilakunya sangat mempengaruhi dan menentukan dalam pengambilan 

keputusan membeli.
6
 Keluarga adalah kelompok orang yang memiliki 

hubungan darah atau perkawinan, terdiri atas kepala keluarga dan beberapa 

orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dan 

saling ketergantungan. 

Parsudi Suparlan berpendapat bahwa para ahli antropologi melihat 

keluarga sebagai satuan sosial terkecil yang dimiliki manusia sebagai 

makhluk sosial. Hal ini didasarkan atas kenyataan keluarga yang hidup dalam 

satu tempat tinggal dan melakukan kerjasama ekonomi, keluarga ini memiliki 

                                                
4
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi, diakses pada 20 September 2015. 

5
https://id.wikipedia.org/wiki/Dosen, diakses pada 20 September 2015. 

6
A.A Anwar Prabu Mangkunegara 2002, Perilaku Konsumsi, Ed. Revisi, Bandung: PT Refika 

Aditama, hlm. 41–43. 
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fungsi berkembangbiak, mensosialisasi atau mendidik anak dan menolong 

serta melindung yang lemah khususnya merawat orang–orang tua mereka.  

a. Jenis Keluarga 

Ada beberapa jenis keluarga, yakni: 

1) Keluarga inti, atau disebut juga dengan keluarga batih maupun 

konjugal, ialah kelompok kekerabatannya terdiri atas ayah, ibu, 

dan anak–anak yang belum memisahkan diri sebagai keluarga 

batih atau  keluarga inti sendiri. Keluarga inti merupakan bagian 

dari lembaga sosial yang ada pada masyarakat. 

2) Keluarga luas meliputi semua orang yang berketurunan dari kakek 

nenek yang sama termasuk keturunan masing–masing istri dan 

suami. Keluarga luas ditarik atas dasar garis keturunan di atas 

keluarga aslinya. Keluarga ini terdiri atas  tiga atau empat 

keluarga batih yang terikat oleh hubungan orangt tua anak atau 

saudara kandung yang tinggal dalam satu tempat tinggal 

bersama.
7
 

 

b. Fungsi–fungsi Keluarga 

 Fungsi–fungsi keluarga dalam buku Ilmu Sosial Dasar karangan 

Drs. Soewaryo Wangsanegara, meliputi: 

1) Pembentukkan kepribadian; pada lingkungan keluarga, para orang 

tua meletakkan dasar–dasar kepribadian kepada anaknya, 

tujuannya untuk memproduksikan serta melestarikan kepribadian 

mereka kepada anak cucu dan keturunannya. 

2) Keluarga juga memiliki fungsi sebagai alat reproduksi 

kepribadian yang berasal dari bersumber dari etika, estetika, 

                                                
7
A.W. Widjaja 1986, Manusia Indonesia, Individu, Keluarga, dan Masyarakat, Ed. Pertama Cet. 

Pertama, Jakarta: CV. AKADEMIKA PRESSINDO, hlm. 8–9. 
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moral, keagamaan, dan kebudayaan yang berkorelasi fungsional 

dengan sebuah struktur masyarakat tertentu. 

3) Keluarga merupakan eksponen dari kebudayaan masyarakat, 

karena menempati posisi kunci. Keluarga adalah sebagai jenjang 

dan perantara pertama dalam perantara kebudayaan, khususnya 

pada masyarakat yang primitif. 

4) Keluarga berfungsi sebagai lembaga perkumpulan perekonomian. 

Pada masyarakat primitif, perekonomian belum berkembang. 

Sedangkan sistem kekeluargaan mereka sangat luas. Namun 

begitu, dengan ikatan–ikatan kekeluargaan yang masih terjalin 

kuat, sering memengaruhi bahkan menguasai bidang 

perekonomian mereka. 

5) Sebagai pusat pengasuhan dan pendidikan. Biasanya ini 

berlangsung di balai pendidikan, pendidikan umumnya diawali 

dengan pengetahuan kerohanian. Pendidikan yang diberikan pada 

masyarakat suku pedalaman disesuaikan dengan jenis kelamin 

mereka.
8
 

 

c. Peranan Keluarga 

Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antar 

pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi 

dan situasi tertentu. Peranan pribadi dalam keluarga didasari oleh harapan 

dan pola perilaku dari keluarga, kelompok dan masyarakat. 

Berbagai peranan yang terdapat dalam keluarga adalah sebagai 

berikut: 

1) Ayah sebagai suami dari istri dan ayah dari anak–anaknya, 

berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi 

                                                
8
Soewaryo Wangsanegara 1986, Ilmu Sosial Dasar, Jakarta: Karunika Universitas Terbuka, hlm. 

30–31. 



 

15 
 

rasa aman, sebagai kepala keluarga, menjadi anggota dari 

kelompok sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari 

lingkungannya. 

2) Sebagai istri maupun ibu dari anak–anaknya, seorang ibu 

mempunyai peranan dalam mengurus rumah tangga, sebagai 

pengasuh dan pendidik anak–anaknya, pelindung dan sebagai 

salah satu kelompok dari peranan sosialnya, serta sebagai anggota 

masyarakat dari lingkungannya, disamping itu, ibu dapat berperan 

sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya. 

3) Anak–anak melaksanakan peranan psikosial sesuai dengan tingkat 

perkembangannya baik fisik, mental, sosial, dan spiritual. 

 

d. Tugas Keluarga 

Terdapat delapan tugas pokok dalam keluarga, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Pemeliharaan fisik keluarga dan para anggotanya. 

2) Pemeliharaan sumber–sumber daya yang ada dalam keluarga. 

3) Pembagian tugas masing–masing anggotanya sesuai dengan 

kedudukannya. 

4) Sosialisasi antar anggota keluarga. 

5) Pengaturan jumlah anggota keluarga. 

6) Pemeliharaan ketertiban anggota keluarga. 

7) Penempatan anggota keluarga  dalam masyarakat yang lebih 

luas. 

8) Membangkitkan dorongan dan semangat anggotanya.
9
 

 

  

                                                
9
https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga, diakses pada 20 September 2015. 
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3. Lingkungan Pendidikan Perspektif Islam 

Dalam kehidupan manusia, selalu mendapat pengaruh dan timbal 

balik dari lingkungannya. Hal ini terjadi juga dalam proses perkembangan 

pendidikan. Agar pendidikan dapat mencapai hasil yang maksimal, maka 

tidak bisa hanya menggantungkan pada sistem pendidikan formal tapi juga 

harus didukung dengan lingkungan pendidikan lingkungan non–formal. 

Dalam perspektif pendidikan Islam, lingkungan dapat memberi 

pengaruh pada akhlak maupun keberagamaan seseorang. Pengaruh ini dapat 

berupa pengaruh yang positif maupun negatif. Lingkungan berpengaruh besar 

terhadap kepribadian dan watak seseorang, sehingga dalam perspektif 

pendidikan Islam lingkungan juga dapat mempengaruhi perkembangan 

fisiologis, psikologis dan sosio–kultural.
10

 

a. Pengertian Lingkungan dalam Perspektif Islam 

Lingkungan ialah sesuatu yang berada di luar diri seseorang 

dan berpengaruh atau mempengaruhi perkembangan seseorang 

tersebut. Menurut Sartain (seorang ahli psikologi Amerika), bahwa 

lingkungan sekitar meliputi kondisi dalam dunia yang mempengaruhi 

tingkah laku manusia, pertumbuhan dan perkembangan manusia.
11

  

Menurut Milieu, lingkungan ditinjau dari perspektif 

pendidikan Islam adalah sesuatu yang ada disekeliling tempat 

seseorang dalam melakukan adaptasi, meliputi: 

1) Lingkungan alam, seperti udara, daratan, pegunungan, 

sungai, danau, lautan, dsb. 

2) Lingkungan sosial, seperti rumah tangga, sekolah, dan 

masyarakat. 

                                                
10

http://harun-nasution.blogspot.co.id/2012/08/lingkungan-pendidikan-dalam-perspektif.html, 

diakses pada 13 Oktober 2015. 
11

Nur Uhbiyati dan Abu  Ahmadi 1997, Ilmu Pendidikan Islam (IPI), Bandung: CV. PUSTAKA 

SETIA, hlm. 234. 

http://harun-nasution.blogspot.co.id/2012/08/lingkungan-pendidikan-dalam-perspektif.html
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Kihajar Dewantara memaknai lingkungan dengan simple dan 

spesifik, bahwa yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan 

berada dalam tiga pusat lembaga pendidikan, yaitu: 

1) Lingkungan keluarga, 

2) Lingkungan sekolah, 

3) Lingkungan organisasi pemuda atau kemasyarakatan.
12

 

 

b. Macam–macam Lingkungan dalam Pendidikan Islam 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar 

manusia. Dapat berupa lingkungan alam maupun lingkungan sosial. 

Di antara lingkungan tersebut ada yang memiliki pengaruh yang besar 

terhadap seseorang. 

Pada kalangan para ahli pendidikan, khususnya pada 

pendidikan Islam, terdapat kesepakatan bahwa lingkungan pendidikan 

terdiri dari: 

1) Lingkungan Keluarga 

Islam memandang bahwa keluarga merupakan 

lingkungan yang paling berpengaruh dalam pembentukan 

kepribadian anak. Karena: 1) tanggungjawab orang tua 

terhadap anak tidak hanya bersifat duniawi, namun juga 

ukhrawi dan teologis. Tugas dan tanggungjawab orang tua 

membina kepribadian anak merupakan amanah dari 

Tuhan; 2) orang tua memberikan pengaruh empiris, dan 

memberikan pengaruh hereditas dan genesitas, yaitu bakat 

dan pembawaan serta hubungan darah yang melekat pada 

anak; 3) anak lebih banyak tinggal atau berada di rumah 

                                                
12
Sama’un Bakry 2005, Menggagas Konsep Ilmu Pendidikan Islam, Bandung: Pustaka Bani 

Quraisy, hlm. 97 
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daripada di luar rumah; 4) orang tua atau keluarga yang 

memberikan pengaruh lebih dahulu dan lebih kuat. 

2) Lingkungan Sekolah/Pendidikan 

Lingkungan ini merupakan kelanjutan dari 

lingkungan rumah tangga. Pada lingkungan ini tugas 

pendidikan diserahkan pada guru, mu’alim atau ulama. Di 

sini, peserta didik mendapatkan informasi tentang ilmu 

pengetahuan maupun ketrampilan yang bermanfaat bagi 

kehidupannya. 

3) Lingkungan Masyarakat 

Pada hakikatnya, lingkungan ini merupakan 

kumpulan dari keluarga yang satu sama lain saling terikat 

oleh tatanan nilai atau aturan, baik yang tertulis maupun 

tidak. Di dalam masyarakat terdapat banyak peluang untuk 

memperoleh pengalaman empiris yang dapat bermanfaat 

bagi kehidupan mendatang. Dalam masyarakat juga 

terdapat organisasi, perkumpulan, yayasan, asosiasi, dan 

lain sebagainya. Sehingga mereka yang dapat 

memanfaatkan lingkungan masyarakat, maka akan 

mendapatkan berbagai pengalaman.
13

 

 

Drs. Abdurrahman Saleh, menyatakan pengaruh lingkungan 

pendidikan terhadap keberagamaan seseorang ada tiga macam, yaitu: 

1) Lingkungan yang acuh tak acuh terhadap agama. Pada 

lingkungan seperti ini terkadang merasa keberatan terhadap 

adanya pendidikan agama, namun tidak selalu begitu. 

2) Lingkungan yang berpegang kepada tradisi agama tetapi 

tanpa keinsyafan batin. Biasanya lingkungan demikian 

                                                
13

Abuddin Nata 2010, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana, hlm. 299–300. 
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menghasilkan orang–orang beragama secara tradisional 

tanpa kritik atau beragama secara kebetulan. 

3) Lingkungan yang memiliki tradisi agama dengan sadar 

dalam kehidupan. Lingkungan ini memberikan motivasi 

yang kuat kepada seseorang untuk memeluk dan mengikuti 

pendidikan agama yang ada. Apabila lingkungan ini 

didukung dengan pimpinan yang baik dan kesempatan 

yang memadai, maka kemungkinan besar hasilnya juga 

akan baik.
14

 

Dapat diambil kesimpulan bahwa lingkungan pendidikan dapat 

dibedakan mejadi tiga macam: 

1) Pengaruh lingkungan positif, yaitu lingkungan yang 

memberikan dorongan atau motivasi dan rangsangan 

kepada seseorang untuk menerima, memahami, meyakini 

serta mengamalkan ajaran Islam. 

2) Pengaruh lingkungan negatif, adalah lingkungan yang 

menghalangi seseorang menerima, memahami, meyakini 

serta mengamalkan ajaran Islam. 

3) Lingkungan netral, adalah lingkungan yang tidak 

memberikan dorongan untuk meyakini maupun 

mengamalkan agama, dan juga seseorang tidak meyakini 

atau mengamalkan ajaran Islam. 

 

c. Jenis dan Macam Lembaga Pendidikan Islam 

Lembaga pendidikan adalah badan atau organisasi yang 

melaksanakan kegiatan pendidikan. Pendidikan Islam adalah lembaga 

pendidikan yang dikelola, dilaksanakan, dan diperuntukkan bagi umat 
                                                

14
Abdurrahman Saleh 1969, Didaktik dan Methodik Pendidikan Agama, Jakarta: Bulan Bintang, 

hlm. 77–78. 
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Islam. Sehingga menurut bentuknya dapat dibedakan menjadi lembaga 

pendidikan Islam di dalam sekolah dan lembaga pendidikan di luar 

sekolah.
15

 

Menurut Sidi Gazalba, lembaga yang berkewajiban 

melaksanakan pendidikan Islam adalah: 

1) Rumah tangga, yaitu pendidikan primer untuk fase bayi 

dan fase kanak–kanak sampai usia sekolah. Pendidikan 

mereka dapatkan dari orang tua, sanak kerabat, famili, 

saudara, teman sepermainan, dan pergaulan. 

2) Sekolah, yaitu pendidik sekunder yang mendidik anak 

mulai dari usia masuk sekolah sampai ia keluar dari 

sekolah tersebut. Pendidiknya adalah guru profesional. 

3) Kesatuan sosial, yaitu pendidikan tersier yang merupakan 

pendidikan yang terakhir namun sifatnya permanen. 

Pendidik tersebut ialah kebudayaan, adat istiadat, dan 

suasana masyarakat setempat.
16

 

Di Indonesia lembaga pendidikan Islam dibedakan kedalam 

tiga kelompok besar: 1) sekolah Islam atau madrasah; 2) pesantren; 

dan 3) pendidikan non–formal, seperti pendidikan dalam keluarga, 

TPA, ataupun majelis taklim. 

(a) Sekolah (Madrasah) 

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang sangat 

penting setelah keluarga. Semakin anak besar maka 

kebutuhannya juga akan semakin meningkat. Orang tua 

yang memiliki keterbatasan karena tidak mampu memenuhi 

kebutuhan anaknya, sehingga menyerahkan sebagian 

tanggung jawabnya kepada sekolah. 

                                                
15

Jasa Ungguh Muliawan 2005, Pendidikan Islam Integratif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 154. 
16
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Lembaga pendidikan sekolah melaksanakan 

pembinaan, pendidikan, pengajaran dengan sengaja, teratur 

dan terencana. Pendidikan yang berlangsung pada lembaga 

tersebut bersifat sistematis, berjenjang, dan terbagi atas 

waktu–waktu tertentu yang berlangsung dari taman kanak–

kanak hingga perguruan tinggi. 

Berbagai pihak telah mengakui bahwa peran 

sekolah bagi pembentukan kepribadian anak sangat besar. 

Sekolah merupakan tempat dan saat yang strategis bagi 

pemerintah danmasyarakat untuk membina anak didiknya 

guna menghadapi masa depan. 

Tugas pendidik di samping memberikan pendidikan 

mengenai budi pekerti dan keagamaan, juga memberikan 

dasar–dasar ilmu pengetahuan yang tidak bertentangan 

dengan apa yang diberikan dalam keluarga.
17

 

(b) Pesantren 

Sebagai suatu lembaga pendidikan Islam yang berada 

di luar sistem persekolahan (pendidikan di luar sekolah), 

pesantren tidak terikat oleh sistem kurikulum, perjenjangan, 

kelas–kelas atau jadwal pelajaran yang terncana secara 

ketat. Pesantren merupakan suatu sistem pendidikan di luar 

sekolah yang berkembang dalam masyarakat dan bersifat 

merakyat. 
18

 

(c) Keluarga 

Secara normatif, keluarga merupakan lembaga pendidikan 

di luar sekolah. Islam memandang keluarga sebagai salah 

satu lembaga pendidikan karena dalam keluarga 

                                                
17

Ibid, hlm. 151–152. 
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berlangsung proses kependidikan. Anak berperan sebagai 

peserta didik, orang tua sebagai pendidik. Interaksi antara 

anak dan orang tua inilah proses pendidikan Islam 

berlangsung. Perlakuan orang tua terhadap anak–anaknya 

dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian maupun 

kecerdasan anak. 

(d) Taman Pengajian Al–Qur’an (TPQ) 

TPQ ialah lembaga pendidikan Islam tingkat dasar di 

luar sekolah. Secara umum pesertanya ialah anak–anak 

pada kanak–kanak atau TK, namun tidak jarang ditemui 

anak usia SD atau SLTP bahkan masih ada SLTA yang 

ingin lancar membaca al–Qur’an. 

TPQ sebagai lembaga pendidikan yang memberikan 

pengajaran dasar–dasar pelaksanaan ibadah dalam agama 

Islam, sehingga bersifat alamiah dan tidak boleh ada unsur 

pemaksaan di dalamnya. Umumnya materi yang diajarkan 

dalam TPQ ialah membaca al–Qur’an, doa–doa harian, 

maupun tata cara sholat dengan metode yang sering 

digunakan ialah BCM (bermain, cerita, dan menyanyi). 

(e) Majelis Taklim 

Majlisl taklim adalah salah satu sarana pendidikan 

dalam Islam. Majelis takim sering dikenal dengan istilah 

pengajian. Pada umumnya majelis taklim ini berisi ceramah 

atau khotbah keagamaan Islam. Dalam perkembangannya 

majelis taklim ini sering digunakan sebagai sarana diskusi 

ilmiah, sosiologis, politik, hukum dan sebagainya.
19
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d. Tugas Lembaga Pendidikan Islam 

Adapun tugas dari lembaga–lembaga pendidikan ialah sebagai 

berikut: 

1) Tugas Keluarga 

Orang tua memiliki tanggungjawab untuk menjadi 

pendidik yang memberikan pengetahuan kepada anak–

anaknya dan memberikan sikap maupun keterampilan yang 

memadai, memimpin keluarga dan mengatur kehidupannya, 

mencontohkan menjadi keluarga ideal, bertanggungjawab 

dalam kehidupan keluarga, baik yang bersifat jasmani maupun 

rohani. 

Dalam firman Allah surat at–Tahrim (66): 6, bahwa 

orang tua diperintahkan untuk menyelamatkan keluarganya 

dari siksa api neraka. 

2) Tugas Sekolah (Madrasah) 

An–Nahlawi mengemukakan bahwa sekolah 

(madrasah) mempunyai tugas: 

(a) Merealisasikan pendidikan yang didasarkan atas 

prinsip pikir, akidah, dan tasyri’ yang diarahkan 

untuk mencapai tujuan pendidikan, 

(b) Memelihara fitrah peserta didik sebagai insan yang 

mulia, 

(c) Memberikan kepada peserta didik seperangkat 

peradaban dan kebudayaan Islami, 

(d) Membersihkan pikiran dan jiwa peserta didik dari 

pengaruh subjektivitas (emosi) karena pengaruh 

zaman dewasa ini lebih mengarah kepada 

penyimpangan fitrah manusiawi, 
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(e) Memberikan wawasan nilai, moral serta peradaban 

manusia agar pemikiran peserta didik menjadi 

berkembang, 

(f) Menciptakan suasana kesatuan dan kesamaan antar 

peserta didik. 

Tugas–tugas madrasah tersebut membutuhkan 

administrasi yang memadai, pada dasarnya bertujuan 

melancarkan pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan. 

3) Tugas Lembaga Pendidikan Masyarakat 

(a) Tugas Masjid 

Pada masa permulaan Islam, masjid memiliki 

fungsi yang sangat agung. Dulu, masjid berfungsi sebagai 

pangkalan angkatan perang, pembebasan umat dari 

penyembahan terhadap manusia, berhala–berhala dan 

thagut, agar mereka hanya beribadah kepada Allah. Selain 

itu, masjid juga berfungsi sebagai markas pendidikan. Di 

situlah manusia dididik agar memegang teguh keutamaan, 

cinta kepada ilmu pengetahuan, memiliki kesadaran sosial, 

serta menyadari hal dan kewajiban mereka dalam negara 

Islam. Masjid juga merupakan sumber pancaran moral 

karena di situ kaum Muslimin menikmati akhlak–akhlak 

yang mulia. Namun, pada masa sekarang sebagian besar 

fungsi tersebut diabaikan oleh kaum Muslimin. 

(b) Tugas Pesantren 

Pesantren memiliki tugas, menurut Yusuf Amir 

Feisal tugasnya ialah sebagai berikut: 

(1) Mencetak ulama yang menguasai ilmu–ilmu 

agama, 
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(2) Mendidik Muslim yang dapat melaksanakan syariat 

agama, 

(3) Mendidik agar objek memiliki kemampuan dasar 

yang relevan dengan terbentuknya masyarakat 

beragama.
20

 

 

B. Konsumsi 

1. Definisi Konsumsi 

Menurut ilmu ekonomi, konsumsi adalah setiap kegiatan memanfaatkan, 

menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam upaya menjaga 

kelangsungan hidup.
21

 Jadi perilaku konsumsi ini sangatlah luas, bukan hanya 

menyangkut kegiatan makan dan minum saja, tetapi juga perilaku ekonomi lainnya 

seperti membeli dan memakai kendaraan, membaca buku, dll. 

Dimana ciri–ciri dari kegiatan konsumsi adalah sebagai berikut: 

1. Barang yang digunakan dalam kegiatan konsumsi merupakan barang 

konsumsi. 

2. Ditujukan langsung untuk memenuhi kebutuhan. 

3. Barang yang dipergunakan akan habis atau berkurang. 

 

Adapun tujuan dari kegiatan konsumsi, yaitu: 

1. Mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. 

2. Menghabiskan nilai guna barang sekaligus. 

3. Memuaskan kebutuhan secara fisik. 

4. Memuaskan kebutuhan rohani.
22
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2. Perilaku Konsumsi 

Konsumsi merupakan salah satu dari kegiatan ekonomi. Dalam ilmu 

ekonomi, konsumsi adalah suatu kegiatan mengurangi nilai suatu barang atau jasa. 

Tujuan manusia melakukan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhannya, 

sehingga manusia dapat terus melangsungkan hidupnya. Oleh karena itu, konsumsi 

dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang menggunakan nilai suatu barang 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Perilaku konsumsi seseorang pasti berbeda dengan perilaku konsumsi orang 

lain. Hal ini terjadi karena perilaku konsumsi seseorang dipengaruhi oleh faktor–

faktor tertentu. Faktor–faktor ini terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor–faktor inilah yang nantinya akan mempengaruhi perbedaan perilaku 

konsumsi. Oleh karena itu, faktor–faktor yang mempengaruhi diri konsumen untuk 

melakukan konsumsi berbeda–beda antara satu orang dengan yang lain. 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri konsumen. 

Faktor ini meliputi, pendapatan konsumen, selera konsumen, komposisi rumah 

tangga, motivasi konsumen, dan kebiasaan konsumen. Pendapatan konsumen dan 

komposisi rumah tangga merupakan faktor internal yang bersifat kuantitatif. 

Semakin banyak pendapatan maka semakin banyak konsumsinya. Begitu juga pada 

komposisi rumah tangga. Semakin banyak komposisinya maka semakin banyak 

pula konsumsinya. Faktor selera konsumen dan motivasi konsumen bersifat 

kualitatif sehingga faktor ini tidak dapat diukur dengan tepat. 

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri konsumen atau 

berasal dari lingkungan sekitar dimana konsumen tinggal. Faktor ini meliputi, harga 

barang, kebudayaan, barang pengganti, mode barang, dan status sosial. Semakin 

modern mode suatu barang dan semakin tingginya status sosial seseorang maka 

konsumsinya akan lebih banyak. Sebaliknya, semakin rendahnya harga suatu barang 

maka konsumsinya semakin banyak. Apabila terdapat barang pengganti untuk suatu 

barang, maka konsumsi barang tersebut akan rendah. Kebudayaan di tiap daerah 

pastinya berbeda–beda. Apabila dalam suatu daerah memiliki banyak kegiatan adat, 
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maka konsumsi seseorang akan semakin banyak. Itulah faktor–faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumsi seseorang.
23

 

Faktor–faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi, yaitu:
24

 

a. Faktor Individu 

Setiap orang mempunyai bakat, minat, motivasi, dan selera 

sendiri. Pola konsumsi juga dipengaruhi oleh faktor emosional, dengan 

kata lain bahwa perilaku individu yang dipengaruhi oleh umur dan 

pendidikan, jenis kelamin dan lingkungan dimana seseorang itu tinggal. 

b. Faktor Ekonomi 

Jika kita berbicara tentang ekonomi berarti berbicara tentang 

kebutuhan hidup pokok yaitu kebutuhan minimal harus dipengaruhi 

untuk dapat hidup layaknya manusia. Hal ini pertama mencakup 

kebutuhan primer atau kebutuhan fisik minimum secara kuantitatif: 

makanan, pakaian, dan perumahan. Semakin tinggi terpenuhinya 

kebutuhan yang dimaksud, semakin tinggi pula kecenderungan untuk 

mengkonsumsi barang. 

c. Faktor Budaya 

Budaya adalah faktor penentu keinginan dan perilaku yang paling 

mendasar, kebudayaan adalah komplek yang mencakup pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan lain 

serta kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota 

masyarakat. Hal ini merupakan pertimbangan dalam mengambil 

keputusan untuk berkonsumsi. 

d. Faktor Sosial 

Manusia sebagai bagian dari masyarakat sosial, maka ia ingin 

memenuhi kebutuhan sosialnya yakni kebutuhan yang timbul karena 

tuntutan hidup bersama dalam masyarakat, kedudukan tertentu dalam 
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masyarakat mengharuskan orang melakukan berbagai hal agar dipandang 

layak. 

3. Perilaku Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam 

Dalam agama Islam telah diajarkan agar umat menjalankan syariat Islam 

secara menyeluruh, termasuk dalam melakukan kegiatan konsumsi. Islam 

memberikan petunjuk yang sangat jelas dalam kegiatan konsumsi agar dapat 

berguna demi kemaslahatan hidupnya. 

Konsumsi merupakan salah satu penggunaan dan pemanfaatan sumber daya 

atau barang–barang yang ada atau telah tersedia di alam dunia ini. Penggunaan dan 

pemanfaatan sumber daya dalam Islam diatur supaya digunakan secara baik. Di 

antara moral dalam berkonsumsi seorang Muslim adalah membelanjakan harta pada 

hal–hal atau barang yang baik secara hemat dan kewajiban untuk berinfak di jalan 

Allah atau untuk diri sendiri dan keluarganya.
25

 

Beberapa hal yang mendasari perilaku seorang Muslim dalam berkonsumsi 

adalah berkaitan dengan urgensi, tujuan, dan etika konsumsi. Konsumsi memiliki 

urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian, karena tidak ada kehidupan 

manusia tanpa konsumsi. Tujuan utama konsumsi adalah sebagai sarana penolong 

untuk beribadah kepada Allah SWT. Seorang Muslim dalam melakukan konsumsi 

harus memperhatikan kebaikan (kehalalan) sesuatu yang akan dikonsumsinya.
26

 

Konsumsi atau pemenuhan kebutuhan dan kenikmatan tidak dilarang oleh Islam 

selama tidak melibatkan hal–hal tidak baik atau justru dapat menimbulkan 

kemudharatan. Sebaiknya segala jenis kegiatan atau perilaku yang dilakukan oleh 

setiap individu bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi dirinya sendiri, terlebih 

bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Allah telah menetapkan batas–batas tertentu 

terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan individu tersebut tanpa 

merugikan individu yang lainnya, sebagaimana sesuai dengan aturan syari’ah.
27
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Dalam berperilaku konsumsi, tidak boleh dilakukan secara berlebih–lebihan atau 

boros (israf) atau menghambur–hamburkan harta tanpa guna (tabzir), sehinga setiap 

individu sebaiknya mengkonsumsi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhannya, 

tidak hanya didasarkan untuk memenuhi hawa nafsunya saja. Pada dasarnya, apa 

saja yang dinginkan manusia belum tentu baik untuknya dan terkadang tidak 

disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhannya. 

Maka, Islam memberikan aturan/etika dalam berkonsumsi, diantaranya 

yaitu:
28

 

a. Tauhid (Unity/Kesatuan) 

Kegiatan konsumsi harus dilakukan dalam rangka beribadah kepada 

Allah SWT. Dimana umat Muslim berhak mencari kenikmatan dengan 

menaati perintah–Nya dan memuaskan dirinya dengan barang–barang dan 

anugerah yang diberikan Allah kepada manusia. Namun di sisi lain, dalam 

pandangan kapitalis, konsumsi merupakan fungsi dari keinginan, nafsu, 

harga barang, dan pendapatan tanpa mementingkan dimensi spiritual, 

kepentingan orang lain, dan tanggung jawab atas perilakunya. 

b. Adil (Equilibrium/Keadilan) 

Pemanfaatan karunia dan anugerah yang diberikan Allah harus 

dilakukan secara adil sesuai dengan syariah. Sehingga manusia tidak hanya 

mendapatkan manfaat atau keuntungan secara materiil saja, melainkan juga 

sekaligus mendapatkan kepuasan spiritual. Dalam Islam, semua yang 

dilakukan oleh seseorang harus seimbang antara kehidupan dunia dan 

akhirat. 

c. Free Will (Kehendak Bebas) 

Allah telah menciptakan berbagai sumber daya alam secara 

melimpah, manusia diberikan kekuasaan untuk mengambil keuntungan dan 

manfaat sebanyak–banyaknya sesuai dengan kemampuannya. Namun, 
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kebebasan ini tidak berarti bahwa manusia boleh melakukan aktivitas secara 

berlebihan dan menyalahi aturan, hingga akhirnya merugikan atau 

mendzhalimi pihak lain. Hal inilah yang tidak terdapat pada ekonomi 

konvensional, dimana semua orang memiliki hak untuk melakukan 

kebebasan dalam berkonsumsi tanpa memperdulikan orang lain. 

d. Amanah (Responsibility/Pertanggungjawaban) 

Manusia diciptakan untuk menjadi khalifah atau pengemban amanat 

Allah. Dalam hal konsumsi, manusia tidak hanya bebas untuk memanfaatkan 

segala sumber daya yang ada di bumi ini. Namun, ia juga harus bertanggung 

jawab akan kebebasan yang ia lakukan. Baik tanggung jawab terhadap 

keseimbangan terhadap alam, masyarakat, diri sendiri maupun di akhirat 

kelak. Berbeda dengan ekonomi konvensional, yang mana hanya mengenal 

terkait istilah corporate social responsibility saja. 

e. Halal 

Dalam Islam, barang–barang yang dapat dikonsumsi hanyalah 

barang yang mengandung nilai–nilai kebaikan, kesucian, dan dapat 

memberikan kemaslahatan untuk umat, baik secara materiil maupun 

spiritual. Harus suci dari najis dan tidak boleh menimbulkan mudharat 

apabila dikonsumsi. 

f. Sederhana 

Islam melarang adanya perbuatan berlebih–lebihan dan melampaui 

batas. Sehingga, dalam melakukan konsumsi umat Muslim harus melihat 

segi manfaatnya. Tidak diperbolehkan untuk menghabur–hamburkannya dan 

hanya menuruti nafsu semata karena Allah sangat mengecam setiap 

perbuatan yang melampaui batas. 

Menurut al–Haritsi, kaidah/prinsip dasar konsumsi Islam terdiri dari: 

a. Prinsip akidah, yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk 

ketaatan/beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai 
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makhluk yang mendapatkan beban khalifah dan amanah di bumi yang 

nantinya diminta pertanggungjawaban oleh penciptanya. 

b. Prinsip ilmu, yaitu ketika akan mengkonsumsi, harus tahu 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. 

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

diketahui tentang konsumsi Islami tersebut. Seseorang ketika sudah 

berakidah yang lurus dan berilmu, maka dia akan mengkonsumsi hanya 

yang halal serta menjauhi yang haram atau syubhat. 

d. Prinsip kuantitas, yaitu sesuai dengan batas–batas kuantitas yang telah 

dijelaskan dalam syariat Islam, diantaranya sederhana sesuai antara 

pemasukan dan pengeluaran, menabung dan investasi. 

e. Prinsip prioritas, dimana memperhatikan urutan kepentingan yang harus 

diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan, yaitu dengan 

memperhatikan: 

1) Primer, konsumsi kebutuhan primer harus menjadi prioritas utama 

agar keberlangsungan hidup tetap terjaga 

2) Sekunder, mengkonsumsi kebutuhan sekunder diperlukan jika 

memang menjadi penunjang kebutuhan primer. 

3) Tersier, yaitu konsumsi yang belum saatnya digunakan atau tidak 

terlalu penting. 

f. Prinsip sosial, yaitu memperhatikan lingkungan sosial disekitarnya 

sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat, diantaranya 

dalam hal kepentingan umat, keteladanan dan tidak membahayakan 

orang lain. 

g. Kaidah lingkungan, yaitu dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan 

kondisi potensi daya dukung sumber daya alam dan keberlanjutannya 

atau tidak merusak lingkungan. 
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h. Tidak meniru atau mengikuti perbuatan konsumsi yang tidak 

mencerminkan etika konsumsi Islami seperti suka menjamu dengan 

tujuan bersenang–senang atau memamerkan kemewahan dan 

menghambur–hamburkan harta.
29

 

Menurut Yusuf Qardhawi terdapat beberapa norma dasar yang hendaknya 

menjadi landasan dalam perilaku konsumsi seorang Muslim yang beriman. Norma 

dasar tersebut antara lain: 

a. Membelanjakan Harta dalam Kebaikan dan Menjauhi Sifat Kikir 

Harta diberikan Allah SWT kepada manusia bukan untuk 

disimpan, ditimbun atau sekedar dihitung–hitung tetapi digunakan bagi 

kemaslahatan manusia sendiri serta sarana beribadah kepada Allah. 

Konsekuensinya, penimbunan harta dilarang keras oleh Islam dan 

memanfaatkannya adalah diwajibkan. 

b. Tidak Melakukan Kemubadziran 

Seorang Muslim senantiasa membelanjakan hartanya untuk 

kebutuhan–kebutuhan yang bermanfaat dan tidak berlebihan/boros 

(israf/wasteful). Sebagaimana seorang Muslim tidak boleh memperoleh 

harta haram, ia juga tidak akan membelanjakannya untuk hal yang 

haram. 

Beberapa sikap yang harus diperhatikan adalah: 

1) Menjauhi Berhutang 

Pendapatan dengan pengeluaran setiap Muslim 

diperintahkan agar diseimbangkan. Jadi berhutang sangat 

tidak dianjurkan, kecuali untuk keadaan yang sangat terpaksa. 

2) Menjaga Aset yang Mapan dan Pokok 

Seorang Muslim tidak sepatutnya menjual aset–aset 

yang mapan dan pokok untuk memperbanyak belanjanya, 
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misalnya tempat tinggal maupun lahan pertanian yang 

dimilikinya, kecuali terpaksa. Nabi mengingatkan, apabila 

terpaksa menjual aset maka hasilnya tidak digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari–hari, namun digunakan untuk 

membeli aset lain agar berkahnya tetap terjaga. 

c. Tidak Hidup Mewah dan Boros 

Kemewahan dan pemborosan akan menenggelamkan diri ke 

dalam kenikmatan dan bermegah–megahan, 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 dan 

kepuasan perut, sehingga sering melupakan norma dan etika agama 

karenanya menjauhkan diri dari Allah. Kemegahan akan merusak 

masyarakat karena biasanya terdapat golongan minoritas kaya yang 

menindas mayoritas miskin. 

d. Kesederhanaan 

Islam menganjurkan manusia untuk bersikap hidup sederhana. 

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.
30
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Dalam perspektif ekonomi Islam perilaku konsumsi seorang Muslim 

didasarkan pada beberapa asumsi sebagaimana dikemukakan oleh Monzer Kahf, 

yaitu:
31

 

a. Islam merupakan suatu agama yang diterapkan di tengah masyarakat 

b. Zakat hukumnya wajib 

c. Tidak ada riba dalam masyarakat 

d. Prinsip mudharabah diterapkan dalam aktivitas bisnis 

e. Konsumen berperilaku rasional, adalah konsumen yang berusaha 

mengoptimalkan kepuasannya. 

Terdapat lima prinsip dasar yang dikemukakan oleh Mannan untuk 

mengendalikan konsumsi dalam Islam, yaitu: 

a. Prinsip keadilan 

Syarat ini mengandung dua arti, yaitu mengenai mencari rezeki 

secara halal dan tidak dilarang hukum. Adapun makanan dan  minuman 

yang terlarang adalah: darah, daging binatang yang mati sendiri, daging 

babi, binatang yang ketika menyembelih tidak diserukan nama Allah 

atau dengan maksud untuk kurban persembahan selain Allah. Hewan 

tersebut dilarang karena membahayakan bagi tubub dan jiwa manusia, 

sedangkan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah maupu 

untuk persembahan dapat membahayakan moral dan spiritual karena 

seolah–olah mempersekutukan Tuhan. Kelonggaran diberikan bagi orang 

yang terpaksa, pada waktu itu saja diperbolehkan memakan yang 

terlarang tersebut. 

b. Prinsip kebersihan 

Syarat ini tercantum dalam al–Qur’an maupun sunah mengenai 

makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor maupun 

menjijikkan yang merusak selera. Sehingga tidak semua diperbolehkan 
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untuk dimakan dan diminum dalam setiap keadaan. Dari semua yang 

diperbolehkan ialah makanan dan minuman yang bersih dan bermanfaat. 

c. Prinsip kesederhanaan 

Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makan dan 

minum supaya tidak secara berlebihan. 

d. Prinsip kemurahan hati 

Apabila kita mentaati perintah Islam, maka tidak akan ada 

bahaya maupun dosa jika kita memakan dan meminum makanan halal 

yang telah disediakan oleh Tuhan kerena kemurahan hati–Nya. Selama 

untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan 

menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam 

tuntunan–Nya, dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin 

persesuaian bagi semua perintah–Nya. (al–Maidah (5): 96)   

e. Prinsip moralitas 

Bukan hanya mengenai makan dan minuman, namun mengenai 

tujuan terakhirnya, yaitu untuk peningkatan atau kemajuan nilai–nilai 

moral dan spiritual. Seorang Muslim diajarkan untuk menyebut nama 

Allah sebelum makan dan menyatakan terimakasih kepada–Nya setelah 

makan. Dengan demikian, ia akan merasakan kehadiran Ilahi ketika 

memenuhi keinginan–keinginan fisiknya. Hal ini penting karena Islam 

menghendaki perpaduan nilai–nilai hidup material dan spiritual yang 

berbahagia.
32

 

 

Islam membatasi dalam membelanjakan harta, berdasarkan: 

1. Batasan dalam Segi Kualitas 

Batasan ini berkaitan dengan larangan membelanjakan harta 

guna barang yang memabukkan dan merusakkan tubuh dan akal, seperti 

                                                
32

Eko Suprayitno 2005, Ekonomi Islam, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 

hlm. 93–94. 



 

36 
 

minuman keras dan narkotika, juga larangan mengoleksi patung atau 

mengumpulkan modal untuk berjudi. Pembelanjaan tersebut hukumnya 

haram dan dilarang, meskipun dengan jumlah kecil dan konsumennya 

adalah orang kaya. 

Ibnu Katsir menukil beberapa pendapat ulama dalam 

menafsirkan ayat “janganlah kamu menghamburkan harta secara boros.” 

Ia mengatakan bahwa Ibnu Mas’ud berkata, “tabzir atau boros ialah 

membelanjakan harta bukan untuk kebenaran.” Demikian pula kata Ibnu 

Abbas. Sedangkan Mujahid berkata, “Apabila manusia membelanjakan 

semua hartanya untuk kebenaran, maka hal itu bukanlah tindakan boros, 

namun jika ia membelanjakan hartanya bukan untuk kebenaran 

meskipun hanya satu mud maka ia adalah pemboros.” Qatdah berkata, 

“Boros atau tabzir ialah membelanjakan harta untuk maksiat kepada 

Allah, bukan di jalan yang benar.” 

2. Batasan dalam Segi Kualitas 

Manusia tidak boleh terjerumus dalam kondisi “besar pasak 

daripada tiang”, maksudnya adalah pengeluaran lebih besar daripada 

pemasukan, apalagi untuk hal–hal yang tidak mendesak. Biasanya untuk 

memenuhi keinginannya, manusia berhutang kepada orang lain, padahal 

Nabi sangat memohon agar dijauhkan dari hutang. Orang yang suka 

berhutang adalah manusia yang berakhlak buruk. Karena, Nabi berkata 

“Seseorang jika ia berhutang ia akan berbohong dalam berkata dan jika 

berjanji ia ingkar.” 

Al–Qur’an menggolongkan orang yang hidup sederhana dalam 

kelas ibadurrahman yang mendapatkan ganjaran surga karena 

kesabarannya. “Dan orang–orang yang jika membelanjakan harta, 

mereka tidak berlebih–lebihan dan tidak (pula) kikir dan adalah 

(pembelanjaan itu) di tengah–tengah antara yang demikian.”
33
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Islam memiliki tujuan atas pembatasan dalam penggunaan harta, diantaranya 

yaitu sebagai: 

a. Pendidikan Moral 

Bukanlah ciri seorang Mukmin hidup berfoya–foya dalam makan 

dan minum sehingga ia dikategorikan dalam api neraka dan dijadikan 

kayu bakar bersama orang–orang kafir, yang bersenang–senang dan 

makan seperti hewan. Oleh sebab itu, setiap Mukmin berhemat dalam 

menikmati kebaikan dunia dan membatasi dirinya dari yang haram dengan 

tabir halal. 

b. Pendidikan Masyarakat 

Sesungguhnya, yang menyebabkan orang miskin bertambah 

sengsara dan orang susah bertambah sakit hati adalah adanya orang–orang 

yang mampu hidup melampaui batas, padahal kelebihan–kelebihan itu 

bisa untuk mencukupi kebutuhan mereka. Terlebih apabila dalam 

masyarakat tidak ada tokoh dan pemuka masyarakat yang bisa 

meredamkan api kecemburuan. Jika kejadian ini terus berlanjut, maka 

sikap iri yang terpendam akan terus bergejolak hingga mencapai 

klimaksnya, terbaginya masyarakat ke dalam tingkat–tingkat yang selalu 

bermusuhan. 

Saat ini, manusia menjadikan belanja sebagai tujuan dan 

kenikmatan, meski terhadap barang yang tidak dibutuhkannya. Lebih 

daripada itu, sebagian manusia menjadikan harga yang mahal sebagai 

kenikmatan dan sebagai tujuan, agar memuaskan hatinya dengan 

kebaggaan dan kemegahan. 

Tidak ada yang bisa mendukung hidup tentram dan turunnya harga 

barang kecuali rasa puas dan menahan diri. “Tahanlah dirimu untuk tidak 

membeli pada tiap kali kamu menginginkan”. Begitu kata seorang arif. 

c. Pendidikan Ekonomi 
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Hidup bermewah–mewahan adalah tindakan yang menggagalkan 

usaha peningkatan produksi. Harta dihabiskan hanya untuk membeli 

barang yang kurang berarti, apalagi barang haram dan dilarang. Jika 

mereka bisa menahan diri, bersedia mengencangkan ikat pinggang, dan 

hidup sederhana, sehingga harta itu dapat dijadikan modal dan bekal 

menuju masyarakat yang produktif daripada terus hidup sebagai 

konsumen. Manusia saat ini bukannya mencegah bahaya ini dengan 

mengembangkan sifat sederhana dalam membelanjakan harta 

sebagaimana dilakukan orang–orang yang berakal, tetapi mereka justru 

menyeru umat manusia membatasi kelahiran dan menolak fitrah manusia 

yang telah ditetapkan Allah. 

Jalan penyelesaian yang ideal serta logis adalah sederhana dalam 

membelanjakan harta serta patuh kepada segala perintah Allah, baik yang 

menyangkut halal maupun haram. Inilah tindakan pencegahan yang 

dianjurkan oleh Islam. 

d. Pendidikan Kesehatan 

Sikap berlebih–lebihan dalam makan dan minum membuat badan 

menjadi gemuk dan mendatangkan berbagai penyakit seperti sakit 

lambung dan pencernaan. Islam adalah agama yang memperhatikan 

kesehatan badan dengan cara menunjukan pola hidup sederhana dalam 

mengecap kenikmatan dunia, tidak berlebih–lebihan dalam mengkonsumsi 

yang halal, dan tidak menyentuh sedikit pun benda haram. Inilah jalan 

paling awal untuk memelihara kesehatan. 

e. Pendidikan Militer dan Politik 

Bangsa yang membiasakan rakyatnya hidup dalam kemewahan, 

jarang mampu membangkitkan keagamaan mereka dan menegakkan 

kehidupan keduniaan mereka atau memerdekakan negara mereka, atau 

mengagkat bendera di medan laga, apalagi jika musuh yang mereka 

hadapi lebih tangguh dan lebih perkasa. 
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Tuntutan yang terpenting dewasa ini guna membebaskan bangsa 

dan negara dari cengkraman negara–negara maju dan adidaya. Ialah 

kemampuan rakyat kecil dan lemah untuk mengurangi pembelian barang–

barang konsumsi atau tidak usah membeli sama sekali. Inilah senjata 

ampuh rakyat kecil dalam meghadapi negara–negara maju, terlebih 

apabila dilaksanakan secara nasional oleh seluruh umat seperti umat 

Islam.
34

 

 

4. Dasar Hukum Konsumsi Islam 

Dalam melakukan konsumsi, terutama konsumen Muslim harus selalu 

didasarkan pada Syariah Islam. Dasar perilaku konsumsi itu antara lain: 

 

1. Al Qur’an surat al– Baqarah 168 
                    

                
168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di 

bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah–langkah syaitan; karena Sesungguhnya 

syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. 

 

Ayat ini bersifat umum karena ditujukan kepada seluruh manusia 

atau tidak terbatas pada orang–orang yang beriman saja, “ya ayyuhan 

nasu.” Hal ini bisa dipahami karena seruan yang tergantung di dalamnya 

dibutuhkan semua umat manusia yakni tentang pentingnya makanan 

dalam kehidupan. Lebih penting lagi bahwa penekanannya terletak pada 

jenis makanannya terlebih dahulu. Makanan yang dimaksud adalah 

                                                
34

Ibid, hlm. 160–166. 



 

40 
 

semua yang tersedia dibumi dengan cataan khusus harus yang dihalalkan 

dan baik bagi manusia, “kulu mimma fil–‘ardhi halalan thayyiban.”
35

 

2. Al Qur’an surat al–Maidah (87–88) 

                              

               

87. Hai orang–orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa–apa yang baik 

yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang–orang yang melampaui batas. 

Ayat ini berpesan kepada orang–orang beriman: Hai orang–

orang yang beriman, janganlah kamu haramkan, menghalangi dirimu 

dengan jalan bernadzar, atau sumpah, atau apasaja untuk melakukan 

apa–apa yang baik, indah, lezat, atau nyaman yang Allah halalkan bagi 

kamu, dan janganlah kamu memaksakan diri melampui batas kewajaran, 

karena sesungguhnya Allah tidak menyukai yaitu tidak melimpahkan 

rahmat dan pahala–Nya kepada orang–orang yang melampaui batas, 

walaupun dalam pelampauan batas itu merupakan upaya  mendekatkan 

diri kepada–Nya, sebagaimana halnya orang–orang Nasrani yang 

melakukan rahbâniyah dengan menghalalkan apa yang haram. 

Pada intinya dalam ayat ini kita tidak boleh mengharamkan apa 

yang dihalalkan oleh Allah, maupun menghalalkan apa yang telah 

diharamkan–Nya. 

                       

       

 

88. dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan 

kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada–Nya. 
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Pada ayat sebelumnya dilarang mengharamkan apa yang halal, 

sedangkan pada  ayat ini ditegaskan perintah memakan yang halal. 

Dengan demikian, melalui ayat ini dan ayat sebelumnya menghasilkan 

makna larangan dan perintah bolehnya memakan segala yang halal. 

Dengan perintah ini tercegah perintah juga praktek–praktek 

keberagaman yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang 

halal, yakni yang bukan haram lagi baik, lezat, bergizi, dan berdampak 

positif lagi baik kesehatan dari apa yang telah Allah rezekikan kepada 

kamu, dan bertakwalah kepada Allah dalam segala aktivitas yang kamu 

terhadapnya adalah mu’minûn, yakni orang yang mantap keimanannya. 

Yang dimaksud makan  dalam ayat ini adalah segala aktivitas 

manusia. Pilihan kata makan, selain karena kebutuhan pokok manusia, 

juga karena makanan mendukung aktivitas manusia. Tanpa makan, 

manusia lemah dan tidak dapat beraktivitas. 

Ayat ini memerintahkan untuk memakan yang halal lagi baik. 

Dalam tafsir Qs. al–Baqarah (2): 168 dikemukakan bahwa tidak semua 

makanan yang halal otomatis baik. Karena yang bernama halal tersebut 

terdiri dari empat macam, yaitu: wajib, sunnah, mubah, dan makruh. 

Begitu juga dengan aktivitas, ada yang halal namun makruh atau sangat 

tidak disukai Allah, yaitu pemutusan hubungan. Selain itu, tidak semua 

aktivitas halal sesuai dengan kondisi masing–masing pribadi. Ada halal 

yang baik buat si A karena memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada 

yang kurang baik untuknya, meski baik untuk orang lain. Ada makanan 

yang halal, namun tidak bergizi dan ketika itu ia kurang baik. Yang 

diperintahkan adalah yang halal lagi baik.
36
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3. Al Qur’an surat al–Isra’ ayat 27 

                           

    

27. Sesungguhnya pemboros–pemboros itu adalah saudara–saudara syaitan dan 

syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. 

 

Sesungguhnya para pemboros yakni yang menghamburkan harta 

bukan pada tempatnya adalah saudara–saudara yang sifat–sifatnya 

sama dengan sifat–sifat setan, sedang setan terhadap Tuhannya adalah 

sangat ingkar. 

Kata tabd  r pemborosan dipahami oleh ulama dalam arti 

pengeluaran yang bukan h a  atau baik, karena itu jika seorang 

menafkahkan membelanjakan semua hartanya dalam kebaikan atau  h a , 

maka ia tidak termasuk seorang pemboros. Sayyidin  Ab  Bakar ra. 

menyerahkan semua hartanya kepada  abi saw dalam rangka berjihad di 

jalan Allah. Sayyidin    tsm n ra., membelanjakan separuh hartanya. 

Nafkah mereka diterima Rasulullah SAW dan beliau tidak menilai 

mereka sebagai para pemboros. Sebaliknya, membasuh wajah lebih dari 

tiga kali dalam berwudhu’, dinilai sebagai pemborosan meski ketika itu 

berwudhu’ pada sungai yang mengalir. Jika demikian, pemborosan lebih 

banyak berkaitan dengan tempat bukannya dengan kuantitas. 

Kata ikhw n adalah bentuk jamak dari kata ikh yang biasa 

diterjemahkan saudara. Kata ini awalnya berarti persahabatan dan 

keserasian. Persamaan dalam asal usul keturunan mengakibatkan 

persaudaraan, baik asal usul jauh, terlebih yang dekat. Persaudaraan 

antara setan dan pemboros karena kesamaan sifat–sifatnya. Mereka 

sama, melakukan hal–hal yang batil, tidak pada tempatnya. Persaudaraan 

itu dipahami oleh Ibn   sy r dalam arti kebersamaan dan 
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ketidakberpisahan antara setan dan pemboros, karena saudara biasanya 

selalu bersama saudaranya dan enggan untuk berpisah. Thab thab ’i 

berpendapat serupa. Menurut ulama beralirah Syi’ah ini, persaudaraan di 

sini dalam arti kebersamaan pemboros dengan setan secara terus 

menerus, dan demikian juga setan dengan pemboros, seperti dua orang 

saudara sekandung yang sama asal usulnya, sehingga tidak dapat 

dipisahkan. Pendapat Thab thab ’i dikuatkan dalam Qs. Fushilat (41): 

25. 

Penyifatan setan dengan kaf r/sangat ingkar merupakan 

peringatan keras kepada pemboros yang menjadi teman setan itu, bahwa 

persaudaraan dan kebersamaan mereka dengan setan dapat mengantar 

kepada kekufuran. Karena teman saling berpengaruh dan mempengaruhi, 

atau teman seringkali meniru dan meneladani temannya.
37

 

4. Al Qur’an surat al–A’raf ayat: 31 

                      

                

31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) 

mesjid,Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih–lebihan. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang–orang yang berlebih–lebihan. 

 

Bahwasannya ayat ini disampaikan kepada seluruh umat manusia 

yang pada sejarahnya adalah anak Adam, “yabanî ‘âdama.” Kemudian 

ada pembatasan seruan untuk para umat yang hanya menjadikan masjid 

sebagai tempat ibadah. Mereka dianjurkan untuk mengenalkan pakaian 

yang indah pada saat berada di masjid, “khud u  înatakum ‘inda kulli 

masjidin.” pakaian yang indah akan nyaman digunakan di dalam masjid 
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sehingga memperlancar setiap kegiatan dan pakaian yang indah adalah 

wujud dari kesopanan terhadap sesama manusia. 

Termasuk seruan untuk makan dan minum,”wa kulû wa–syrabû.” 

Jika saat memakai pakaian harus indah dan sopan, maka saat makan  dan 

minum harus tetap bijak dengan tidak berlebih–lebihan, “wa lâ tusrifû.” 

Sering kali rasa lapar dan haus menjadikan manusia terdorong untuk 

memuaskan dirinya sendiri. Mestinya lebih bijak dengan tidak berlebih–

lebihan seperti membatasi makan dan minum sesuai dengan kebutuhan 

tubuh dan tidak pula melampaui batas–batas yag diharamkan. Jangan 

berlebihan dengan cara tidak benar dalam agama hanya karena hawa 

nafsu yang menyesatkan.
38  

5. Manusia dianjurkan untuk menjauhkan diri atas segala hal dari syubhat 

agar tidak terjatuh dalam haram, Nabi SAW bersabda: 
نَ ُهَما  َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل اْلَحاَلُل بَ يٌِّن َواْلَحَراُم بَ يٌِّن َوبَ ي ْ

َرَأ ِلِديِنِه  َهاِت اْسَتب ْ َهاٌت الَ يَ ْعَلُمَها َكِثيٌر ِمْن النَّاِس َفَمْن ات ََّقى اْلُمَشب َّ َمَشب َّ
بُ َهاِت   َكَراٍع يَ ْرَعى َحْوَل اْلِحَمى يُوِشُك َأْن يُ َواِقَعُه َوِعْرِضِه َوَمْن َوَقَع ِفى الشُّ

َأالَ َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك ِحًمى َأالَ ِإنَّ ِحَمى اهلِل ِفى َأْرِضِه َمَحارُِمُه َأالَ َوِإنَّ ِفي 
اْلَجَسِد ُمْضَغًة ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح اْلَجَسُد ُكلُُّه َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد اْلَجَسُد  

.ُه َأالَ َوِهَي اْلَقْلبُ ُكلُّ   
Artinya: Halal itu jelas, haram juga jelas, di antara keduanya adalah subhat, 

tidak banyak manusia yang mengetahui. Barang siapa menjaga diri dari subhat, 

maka ia telah bebas untuk agama dan harga dirinya, barang siapa yang terjerumus 

dalam subhat maka ia diibaratkan pengembala di sekitar tanah yang dilarang yang 

dihawatirkan terjerumus. Ingatlah sesungguhnya setiap pemimpin punya bumi 

larangan. Larangan Allah adalah hal yang diharamkan oleh Allah, ingatlah bahwa 

sesungguhnya dalam jasad terdapat segumpal daging jika baik maka baiklah 
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seluruhnya, jika jelek maka jeleklah seluruh tubuhnya, ingatlah daging itu adalah 

hati. (HR Bukhari Muslim)
39

  

Hadist ini memberikan pelajaran bawa setiap Muslim hendaknya 

menjaga diri dari segala sesuatu yang haram dan subhat. Termasuk salam 

melakukan konsumsi barang maupun jasa, termasuk makanan serta 

minuman yang halal. Selain itu Muslim juga dianjurkan untuk dapat 

mempertimbangkan segala jenis produk dan asal barang yang akan 

dikonsumsinya. Yang mana produk/ barang harus halal dan tidak 

melanggar syariat Islam. 

Berdasarkan ayat al–Qur’an dan Hadits di atas dapat disimpulkan 

bahwa umat Muslim dalam melakukan kegiatan konsumsi barang atau 

jasa hendaknya yang dikonsumsi adalah yang halal, bermanfaat, baik, 

hemat dan tidak berlebih–lebihan. Karena tujuan konsumsi dalam Islam 

adalah untuk memaksimalkan maslahah, bukan memaksimalkan 

kepuasan seperti tujuan konsumsi secara konvensional. 

5. Dampak Nilai Islam dalam Berkonsumsi 

Seorang Muslim memperhatikan teknis penyelenggaraan konsumsi dengan 

pedoman nilai–nilai Islam. Oleh karena itu, seorang Muslim dilarang semata–mata 

menggunakan hawa nafsunya dalam berkonsumsi. Perilaku konsumsi seorang 

Muslim didasari kesadaran bahwa dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa 

dilakukan sendiri. Kesadaran perlunya orang lain dalam memenuhi kebutuhan, 

mendorong seorang Muslim bersifat tawadhu’. 

Perilaku konsumsi dalam Islam yang didasarkan pada nilai–nilai al–Qur’an 

dan al–Hadits akan berdampak kepada seorang Muslim dalam beberapa hal: 

a. Konsumsi yang didasarkan atas pemahaman kebutuhan sebagai manusia 

terbatas, seorang Muslim akan mengkonsumsi pada tingkat wajar dan 

                                                
39

Hasan al–Bana dan Imam Nawawi 2013, Al–Ma’tsurat dan Hadits Arba’in, Cet Kedelapan, Ibnu 

Nizhamuddin (Terj.), Jakarta: Gema Insani, hlm 51–53. 



 

46 
 

tidak berlebihan. Tingkat kepuasan indifference curve bagi seorang 

Muslim diinterpretasikan sebagai kebutuhan, bukan keinginan. 

b. Tingkat kepuasan tidak didasarkan atas banyaknya barang yang dipilih, 

namun atas pertimbangan bahwa pilihan tersebut dapat berguna bagi 

kemaslahatan. Sehingga tidak hanya sekedar memperhitungkan jumlah 

barang yang diperoleh, namun juga skala prioritas dari berbagai barang 

yang akan diperoleh dari memanfaatkan pengeluaran total tersebut. 

c. Muslim tidak akan mengkonsumsi barang–barang haram atau yang 

diperoleh dengan cara haram. 

d. Muslim tidak akan memaksa berbelanja yang di luar jangkauan 

penghasilannya. Walaupun ia dapat menambah penghasilannya dari 

utang atau kegiatan subhat, karena kegiatan ini akan menimbulkan: (1) 

masalah, (2) mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal sama, 

karena alasan gengsi (prestise),  (3) menimbulkan kecemburuan sosial 

dan diskriminasi sosial. 

e. Tingkat kepuasan seorang Muslim berhubungan dengan tingkat 

syukurnya. Syukur adalah sikap seorang Muslim untuk menerima segala 

sesuatu yang ia dapatkan sebagai media mendekatkan diri kepada Allah. 

Sikap ini timbul apabila seorang Muslim percaya bahwa Allah pasti akan 

memberikan yang terbaik baginya.
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