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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A.  Penelitian Terdahulu 

Untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan, maka ada beberapa 

penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:  

Skripsi, Desti Rohini, tahun 2018, yang berjudul “Pengaruh jual beli 

online di sosial media terhadap perilaku konsumsi siswa-siswi SMA 

Muhammadiyah imogiri bantul”. Dari hasil penelitian tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa jual beli online berpengaruh positif terhadap perilaku 

konsumsi siswa-siswi di SMA Muhammadiyah Imogiri Bantul. 

Skripsi, Maulana, Hanggar Tahun 2018 yang berjudul “Analisis Faktor-

Faktori yang Mempengaruhii Pola KonsumsiiMahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta”. Dari hasil penelitian tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang memepengaruhi tingkat konsumsi 

mahasiswa UMS yaitu : Pendapatan orang tua (pengaruh positif), IPK 

(pengaruh negatif), tempat tinggal mahasiswa (pengaruh positif). 

Skripsi Tri Puji Astutie, tahun 2018 yang berjudul “Analisis Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Pola Konsumsi Mahasiswa”.  Secara simultan 

beberapa variabel yang telah di uji menunjukkan bahwasanya variabel 

pendapatan, gaya hidup, dan tingkat harga berpengaruh positif terhadap pola 

konsumsi mahasiswa.
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Skripsi Fitriana Ratna Wulan, tahun 2018 yang berjudul “Analisis 

Faktor-Faktor yang Mempengeruhi Konsumsi Rumah Tangga dalam 

Perspektif Ekonomi Islam”. Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan 

bahwa : pendapatan dan gaya hidup berpengaruh secara signifikan terhadap 

konsumsi rumah tangga, sedangkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh 

secara signifikan. 

Skripsi Cintia Adiend Tiara Ayu, tahun  2018 yang berjudul “Analisis 

Pola Konsumsi Mahasiswa (Studi Kasus: Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam IAIN Tulungagung)”. Dari penelitian tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa: uang saku berpengaruh secara signifikan terhadap pola 

konsumsi mahasiswa sedangkan IPK berpengaruh tidak siginfikan terhadap 

pola konsumsi mahasiswa. 

Skripsi Putu Hendy Ryan Hartanto tahun 2016 yang berjudul 

“Pengaruh Gaya Hidup, Kelompok Acuan, dan Uang Saku Terhadap Pola 

Konsumsi Mahasiswi dalam Menggunakan Jasa Salon di Kota Yogyakarta”. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya hidup tidak berpengaruh, 

sedangkan kelompok acuan dan uang saku berpengaruh terhadap pola 

konsumsi mahasiswi dalam menggunakan jasa salon di Kota Yogyakarta.  

Skripsi Hartiyani Sadu Budanti, Mintasih Indriayu & Muhammad 

Sabandi, tahun 2015 yang berjudul “Pengaruh Lingkungan Sosial dan Gaya 

Hidup Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Ekonomi FKIP UNS”. Hasil penelitian yang dapat di peroleh bahwasanya 

terdapat pengaruh yang signifikan antara lingkungan sosial dan gaya hidup 
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terhadap perilaku konsumsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi 

FKIP UNS.  

Jurnal ilmiah yang di susun oleh Ulfa Lutfiah, Yohanes Hadi dan S.Lisa 

Rokhmani tahun 2015 yang berjudul “Pengaruh Jumlah Uang Saku dan 

Kontrol Diri Terhadap Pola Konsumsi Mahasiswa Jurusan Ekonomi 

Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang”. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: uang saku dan control diri 

berpengaruh positif terhadap pola konsumsi mahasiswa program studi ekonomi 

pembangunan FEB Universitas Negeri Malang. 

Skripsi krisna Yuanitasari tahun 2013 yang berjudul “Analisisi 

Pengaruh Pembiayaan Produktif Terhadap Peningkatan Konsumsi (Studi 

Kasus Pada Masyarakat Mandiri Dompet Dhuafa Republika)”. Dari hasil 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh jumlah 

pembiayaan produktif, intensitas pinjaman, dan durasi keanggotaan terhadap 

peningkatana konsumis mitra dari Dompet Dhuafa Republika. Akan tetapi 

yang mempengaruhi secara signifikan adalah jumlah anggota keluarga dan 

kepemilikan aset rumah dan lain-lain.  

Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Ibnu Widiyanto dan Sri Lestari, yang 

berjudul “Perilaku Pembelian Melaui Internet”. Dari hasil penelitian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi pembelian online tidak 

lain adalah tingkat kemenarikan desain dari website dan reputasi vendor atau 

perusahaan. Adapun yang tidak terbukti berpengaruh secara siginifikan adalah 

persepsi kemudahan transaksi. 
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B. Kerangka Teori 

1. Perilaku Konsumsi 

a. Teori Perilaku Konsumsi 

Perilaku konsumen merupakan proses yang dinamis yang mencakup 

perilaku konsumen seseorang, kelompok dan anggota masyarakat yang terus 

menerus mengalami perubahan. Marketing Associate of America 

mendefinisikan bahwa perilaku konsumen diartikan sebagai proses interaksi 

yang cenderung dinamis mengenai suatu perasaan, setiap perilaku, dan aspek 

lingkungan di mana individu atau seseorang tersebut melakukan pertukaran 

dalam berbagai aspek di dalam kehidupannya.14 

Perilaku konsumen menurut pengertian lain merupakan sebuah ilmu 

tentang bagaimana setiap individu, kelompok serta organisasi memilih untuk 

membeli, menggunakan, dan memilih bagaimana barang, jasa, ide, atau 

pengalaman untuk memenuhi dan memuaskan keinginan dan kebutuhan dari 

pada setiap konsumen15  Perilaku konsuman merupakani suatui pruses yang 

dinamisi ditunjukkani dalam bentuk perilakui yang diperlihatkan oleh 

konsumeni baik perorangan maupun kelompok dalam mencari, mengevaluasi,i 

membeli, menggunakan dan membuang suatu produk, barang, jasa dan ide yang 

nantinya diharapkan dapat memuaskan.16 

Konsumen dalam proses memperoleh barang dan jasa yang diinginkan 

tentunya harus melakukan berbagai upaya tertentu, adapun upaya yang dapat 

 
14 Tatik, Suryani. 2013. Perilaku Konsumen di Era Internet . Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm 4. 
15 Philip Kottler dan Kevin Lane Keller. 2008. Manajemen Pemasaran. Jakarta: Erlangga, hlm 

166. 
16 Suwinto johan. 2011. Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 62. 
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dilakukan adalah mengawalinya dengan melakukan pencarian informasi 

terlebih dahulu, baik itu terkait produk barang dan  jasa yang akan di peroleh. 

Proses pencarian dapat dilakukan melalui berbagai cara, ada yang dapat 

diperoleh secara langsung dan adapun yang dapat di peroleh melalui internet, 

sepeti social media, e-commerce dan lain sebagainya yang berbasis online.  

Dalam pencarian produk tentunya tidak selalu berjalan mulus, dan tidak 

jarang sebagian dari konsumen tertipu dengan produk yang ditawarkan, maka 

dari itu calon kosumen harus lebih berhati-hati dan lebih memperhatikan resiko 

sebelum melakukan pembelian. Setiap barang memiliki resiko nya masing-

masing, jika suatu barang beresiko tinggi, maka intensitas pencarian konsumen 

harus lebih banyak dari biasanya, hal ini untuk menghindari setiap kesalahan 

dalam pengambilan keputusan. Karena satu kesalahan saja akan berakibat fatal, 

barang yang dinginkan tidak sesuai dengan yang di harapkan oleh konsumen. 

Berbeda halnya apabila konsumen yakin merasa yakin akan kelebihan suatu 

produk barang maupun jasa, maka sudah barang tentu konsumen akan dengan 

mudah untuk memutuskan pembelian pada produk tersebut. Tidak bisa 

dipungkiri, setiap konsumen memiliki perilaku masing-masing, dalam artian 

setiap konsumen punya karakteristik perilaku tersendiri, tergantung dari situasi 

dan kondisi intternal maupun eksternal yang ada disekitarnya. 

Dewasa ini kehidupan masyarakat cenderung konsumtif akibat adanya 

berbagai macam iklan di berbagai media, baik media cetak maupun media 

komunikasi berbasis internet.  Media di era sekarang memang tidak lepas dari 

iklan, karena memeng hal itu banyak mendatangkan keuntungan bagi 

penggunanya. Iklan yang sangat banyak bertebaran yaitu di media internet 
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seperti di Youtube, Instagram, Facebook, Twitter dll apalagi ditambah dengan 

maraknya e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Shopee dan lain-

lain. semakin menarik masyarakat untuk membeli setiap produk barang dan jasa 

yang ditawarkan. Perusahaan selaku pengiklan pun ada tuntutan yang harus di 

penuhi yaitu memahami secara baik dan benar terhadap setiap gerak-gerik dan 

perilaku masing-masing calon konsumennya. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan mengetahui hal-hal yang sangat substantif dari setiap konsumennya 

seperti sikap, motif, perilakunya dan semua faktor yang dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan dalam pembelian yang akhirnya juga akan berdampak 

pada perilaku setiap konsumen.17 

Yusuf Qardhawi dalam bukunya menyatakan bahwa terdapat tiga norma 

mendasar yang hendaknya di jadikan landasan dalam hal perilaku konsumen 

seorang muslim yaitu18 : 

1) Menggunakan harta untuk kemaslahatan umat dan berusaha untuk mejauhi 

perbuatan kikir 

Setiap pemberian yang diberikan oleh Allah merupakan harta benda. 

Adapun harta benda yang dimaksud disini adalah yang bersifat materill 

yang bisa di bagikan kepada yang membutuhkan. Seiap hartayang dimiliki 

sebaiknya dan hendaknya di gunakan dan dibelanjakansemata-mata untuk 

mendukung kemaslahatan ummat sekaligus sebagai jalan untuk beribadah 

kepada Allah SWT. Dalam proses memanfaatkan harta tentunya telah 

banyak ayat Al-quran yang mewajibkan hal tersebut, bahkan nabi sendiri 

 
17 Tatik, Suryani. 2013. Perilaku Konsumen di Era Internet . Yogyakarta : Graha  Ilmu, hlm 4. 
18 Yusuf Qardhawi. 1995. Norma dan Etika Ekonomi Islam. Jakarta : Gema insani, hlm 148. 
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dan para sahabat pun tak tanggung-tanggung dalam membelanjakan 

hartanya dijalan Allah. Bahkan nabi pun saat itu yang dikenal sebagai 

saudagar kaya raya pun sampai tak bisa membeli makan hanya karena 

ssetiap mendapatkan harta langsung dibagikan kepada fakir miskin. Anjuran 

untuk membelanjakan harta bukan hal baru lagi dalam Islam, melainkan 

suatu hal yang sudah mendarah daging sejak pertama kali Islam datang 

sampai dengan saat ini setiap umat Islam selalu dianjurkan untuk selalu 

beramal sholeh dengan membelanjakan harta di jalan-Nya. Hal ini sekaligus 

menjadi pertanda jelas bahwa perintah membelanjakan harta bukan sekedar 

anjuran semata melainkan harus dijadikan sebagai pemanfaatan harta 

dijalan Allah dan pemanfaatan untuk diri sendiri dan keluarga. 

a) Fi sabilillah 

Berjuang dijalan Allah memang sudah menjadi kewajiban 

sebagai ummat Islam. Jalan perjuangan yang telah digariskan dalam 

Islam bahwa setiap individu dalam membelanjakan harta hendaknya 

tidak melampaui batas, misalnya dengan  menggariskan bahwa 

membelanjakan harta tidak boleh melampaui batas, misalnya memberi 

nafkah orang banyak dalam jumlah yang sangat besar hingga dia sendiri 

lupa dengan keluarganya yang harusnya diberikan nafkah maksimal. 

Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa kecukupan dilingkungan 

keluarga, sehingga tidak sampai mengemis kepada orang lain. Meski 

demikian, manusia memiliki karakteristik sifat tertentu, yang mana hati 

dan jiwanya dekat dengan Allah dengan mengesampingkan kebutuhan  

duniawinya dan mengejar akhiratnya. Perjuangan fi sabilillah ini tidak 
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hanya bisa di ukur dengan pembelanjaan harta saja melainkan 

bagaimana kita mendapatkan setiap harta yag dimiliki hendaknya di 

cari dengan cara-cara sesuai dengan koridor agama 

b) Untuk Diri dan Keluarga 

Dalam menjalani kehidupan tentunya pemenuhan nafkah 

menjadi hal yang penting, karena hal ini akan berimbas kepada setiap 

perbuatan kita. Adapun nafkah dalam hal ini merupakan nafkah 

diperuntukkan kepada diri sendiri dan keluarga yang ditanggungnya. 

Setiap muslim seyogyanya tidak serta merta mengharamkan apa-apa 

yang telah dihalalkan termasuk dalam hal harta, apalagi itu merupakan 

harta yang baik untuk diri sendiri dan keluarga. Memberi nafkah 

hendaknya setiap muslim menjauhi yang namanya sifat bakhil karena 

hal itu hanya akan membuat diri kita semakin miskin hati. Allah SWT 

dalam Al- Qur’an sering mengingatkan bahwa setiap mukmin tidak 

boleh dengan sengaja menyengsarakan diri sendiri dan keluarganya 

dengan alasan untuk beribadah kepada Allah atau untuk menghemat 

hartanya. Selain peringatan dari Al-quran nabi pun sangat tidak suka 

dan melarang ummatnya untuk menjalani kesengsaraan atau kesusahan 

dengan alasan seperti itu, dan beliau sendiri memandangnya sebagai 

suatu penyebab yang dapat membinasakan manusia itu sendiri. 
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Seperti firman Allah di dalam surat al-Maa’idah [4] 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.  

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

telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang 

kamu beriman kepada-Nya.19 

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa sifat telalu menghemat harta 

baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan keluarga merupakan 

bagian dari akhlaq yang tercela. Allah SWT sudah memberikan petunjuknya 

yaitu dengan mensyukuri setiap nikmat yang di berikan dengan cara 

memanfaatkannya sesuai dengan tujuan awal diciptakan. Perbuatan 

pemanfaatan setiap harta yang dimiliki merupakan perbuatan yang terpuji 

dan hal yang seharusnya dijauhi adalah sikap kikir. 

  

 
19 Al-quran dan terjemahnya. 

 ْْۚ ُ َلُكۡم َوََل َتۡعَتُدٓوا َحلذ ٱَّللذ
َ
ُِمواْ َطي َِبَِٰت َمآ أ ِيَن َءاَمُنواْ ََل ُُتَر  َها ٱَّلذ يُّ

َ
َٰٓأ يَ

َ ََل ُُيِبُّ ٱلُۡمۡعَتِدينَ  ْۚ  (87)إِنذ ٱَّللذ ا ُ َحَلَٰٗلا َطي ِبا ا َرَزَقُكُم ٱَّللذ َوُُكُواْ ِممذ

نُتم بِهِۦ ُمؤۡ 
َ
ِٓي أ َ ٱَّلذ  .(88)ِمُنونَ َوٱتذُقواْ ٱَّللذ
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2) Tidak melakukan kemubadziran 

Setiap mukmin dalam membelanjakan hartanya hendaknya tidak 

berlebihan. Tidak hanya itu Allah SWT juga mengarahkan kepada setiap 

hambanya untuk membelanjakan hartanya untuk kebutuhan yang bernilai 

manfaat. Sikap seperti ini hendaknya dilandasi dengan keyakinan bahwa 

manusia harus bertanggungjawab atas harta yang dimilikinya di hadapan 

Allah SWT. Agama Islam selalu mewajibkan semua pemeluknya untuk  

membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan individu dan 

keluarganya serta membelanjakannya di jalan Allah. Dalam hal ini 

sekaligus mempertegas bahwa dalam Islam tidak membenarkan kebakhilan 

atau kekikiran.  

Selanjutnya larangan kepada setiap muslim berperilaku mubazir 

atau berlebihan merupakan suatu latihan bagi setiap pribadi muslim untuk 

berperilaku sederhana. Sederhana bukan berarti tidak memiliki harta akan 

tetapi sederhana dalam perbuatan terutama dalam membelanjakan harta. 

Dalam berbelanja hendaknya memperhatikan prioritas semata tidak hanya 

didasarkan kepada keinginan. Jika di dasarkan pada keinginan semata maka 

yang terjadi hanyalah pemborosan dan berlebih-lebihan. Cara hidup 

sederhana adalah ciri khas agama Islam yang mulia, baik dalam hal 

pembelian minuman, makanan, kediaman, pakaian, dan lain sebagainya. 

3) Kesedehanaan 

Kesederhanaan merupakan sikap yang hendakya di miliki oleh 

setiap mukmin. Karena memang anjurannya jelas dalam berbagai ayat Al-
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quran selalu menganjurkan agar setiap pribadi muslim mengedepankan 

asas-asas kesedehanaan dalam menjalani setiap aktivitas hidupnya. Islam 

merupakan ajaran yang sangat lengkap, karena di saat saat kondisi 

perekonomian yang saat ini sedang mengalami penurunan dapat 

menghadirkan kemaslahatan kepada setiap ummatnya melalui berbagai 

lembaga amalnya. Sifak kesederhanaan ini juga sering di contohkan oleh 

para sahabat, salah satu sahabat yang dikenal akan kesederhanaannya alah 

Khalifah Umar bin Al-Khattab.  

Kesederhanaan seorang khalifah ini banyak di jadikan sebagai 

teladan para ulama terdahulu. Para ulama dalam beberapa riwayat banyak 

menceritakan bagaimana kehidupan sang khalifah yang begitu sederhana. 

Bahkan ada satu kisah yang menceritakan betapa sangat sederhana nya sang 

khalifah hingga dalam hal berpakaian pun hanya tinggal menyisakan sehelai 

pakaian yang ada di badannya, yang mana ketika sobek kembali dijahitnya 

lagi agar bisa di gunakan kembali..20 

Perilaku konsumsi hendaknya mencerminkan hubungan dirinya 

sebagai konsumen dengan Allah SWT. Hal inilah yang mungkin tidak 

diajarkkan dalam perilaku konsumsi konvensional. Setiap aktivitas 

konsumsi seorang muslim merupakan perwujudan dari rasa syukur nikmat 

dan sebagai sarana zikir kepada Allah SWT. Akhirnya dengan begitu setiap 

pribadi mukmin selalu memilih jalan yang dibatasi oleh Allah yaitu dengan 

 
20 Yusuf Qardhawi. 1995. Norma dan Etika Ekonomi Islam. Jakarta : Gema Insani, hlm 148. 
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tidak kikir, tidak membeli barang haram, dan tidak tamak agar 

kehidupaannya memperoleh keselamatan di dunia dan diakhirat.21 

2. Perilaku Konsumsi Mahasiswa 

Perilaku konsumsi mahasiswa memang sudah bukan hal baru lagi, 

karena dengan berkembanganya dunia pendidikan tinggi yang sejalan dengan 

perkembangan teknologi, membuat kebutuhan mahasiswa pun semakin hari 

semakin banyak dan lebih banyak untuk menunjang kepuasan semata.22 

Mahasiswa di era yang serba modern ini terkadang juga tidak bisa 

mengontrol pengeluarannya dikarenakan oleh berbagai faktor, misalnya ada 

perasaan ingin membeli sesuatu yang sedangi trend, yaitu adanya perasaan agar 

terlihat tidak ketinggalan zaman dengan membeli atau memiliki barang yang 

sedang dibicarakan, disukai atau bahkan digunakan oleh sebagian besar 

masyarakat pada saat tertentu serta adanya waktu luang dan tempat belanja yang 

dirasa nyaman yang berakibat menimbulkan perilaku konsumtif mahasiswa.23 

Dalam hal studi salah satu implikasi dari perilaku konsumen adalah 

keumuman perilaku konsumen terbentuk untuk jangka waktu tertentu, produk 

dan individu atau grup tertentu.24 

 
21 Muhammad Muflih. 2004. Perilaku konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam.  Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, hlm 4. 
22 Niati Lisma dan Agung Haryono. 2016. Analisis Perilaku Konsumsi Mahasiswa Ditinjau Dari 

Motif Bertransaksi (Studi Kasus Pada Mahasiswi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Malang Angkatan Tahun 2012). Malang: Universitas Negeri Malang, hlm 42. 
23 Ibid, hlm 43. 
24  Nugroho J.Setiadi. 2010. Perilaku Konsumen Perspektif Kontemporer Pada Motif, Tujuan dan 

Keinginan Konsumen. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 3 
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Menurut Lina dan Rasyid menyebutkan ada tiga aspek dalam perilaku 

konsumtif yaitu:25 

1) Aspek pembelian impulsif 

Pembeli impulsif adalah pembelian yang di dasarkan pada 

dorongan dalam diri individu yang muncul secara tiba-tiba. Dalam 

artian konsumen dalam memutuskan pembelian tidak 

mempertimbangkan faktor internal maupun faktor eksternal melainkan 

karena adanya dorongan emosional secara mendadak atau tidak 

direncanakan sebelumnya. Tipe pembelian seperti ini cenderung tidak 

dapat di lawan karena kemunculannya secara spontanitas. 

2) Aspek pembelian tidak rasional 

Pembelian yang disebut sebagai pembelian tidak rasional adalah 

pembelian yang tidak sepenuhnya di dasarkan atas kebutuhan, 

melainkan karena adanya gengsi agar dikatakan sebagai anak gaul yang 

trendy dan stylish. Dimana dalam melakukan pembelian barang selalu 

mempertimbangkan mode, dan merek yang terkenal di saat itu. Jika 

sudah ketinggalan zaman maka mereka tidak akan membeli barang itu, 

sebagus apapun itu, karena mereka akan merasa malu kepada teman-

temannya. Literatur lain menyebutkan bahwa perilaku konsumtif 

merupakan suatu perilaku dalam membeli yang mana tidak didasarkan 

oleh pertimbangan yang masuk akal atau rasional melainkan karena 

 
25 Lina, Rosyid. 1997. Perilaku Konsumtif Berdasarkan Locus of Control Pada Remaja. Jurnal 

Psikologika, hlm 5. 
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adanya suatu keinginan yang sudah mencapai tingkatan yang sudah 

tidak masuk akal atau irasional. 

3) Aspek pembelian boros atau berlebihan 

Perilaku pembelian boros adalah pembelian yang tidak 

mempertimbangkan harga dari suatu produk dan biasanya kuantitas 

pembeliannya sangat banyak dan berlebihan. Perilaku ini cenderung 

kurang baik bagi konsumen yang memiliki uang pas-pasan. Karena 

konsumen yang mempunyai perilaku boros tidak akan pernah melihat 

aspek-aspek negatif yang akan ditimbulkan dari perilaku tersebut. 

Sesuatu yang berlebihan pasti akan berdampak negatif yang tidak di 

sadari oleh konsumen, dan hanya akan membuat mereka semakin 

konsumtif. 

Sedangkan menurut Anwar Prabu Mangkunegara, aspek-aspek 

perilaku konsumsi adalah sebagai berikut:26 

1) Pemilikan produk. 

Pemilikan produk merupakan aspek yang sangat sering ditemui di 

zaman sekarang. Terutama di era pekembangan teknologi informasi yang 

semakin tidak terkontrol. Setiap orang yang memilki suatu barang 

elektronik misalnya dapat dipastikan ia akan membeli barang-barang lain 

yang berhubungan dengan barang yang di milikinya tersebut. Cohtohnya 

seperti seseorang yang memiliki sebuah handphone akan memutuskan 

 
26 Mangkunegara, Anwar Prabu. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: 

Remaja Rosdakarya, hlm 43. 
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untuk membeli aksesoris yang berhubungan dengan handphone mikiknya 

seperti headset, casing, charger, tempered glass dan barang lain yang masih 

berhubungan dengan handphone miliknya. Dengan demikian secara tidak 

langsung hal itu dapat mendorong proses terjadinya perilaku konsumtif. 

2) Perbedaan individu. 

Setiap individu tentunya memiliki perbedaan dalam hal kebutuhan 

maupun keinginan. Perbedaan inilah yang membuat motif pembelian setiap 

individu berbeda-beda pula. Banyak kita jumpai individu tertentu yang 

ingin membeli barang karena memang ia butuh akan berang tersebut. Akan 

tetapi ada juga individu yang melakukan pembelian terhadap barang hanya 

berdasarkan keinginan semata, tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang 

menjadi prioritas. Bahkan ada pula individu yang melakukan pembelian 

hanya karena ingin mendapatkan kesenagan semata dari barang yang ia beli, 

tanpa sekali-kali memikirkan dan mementingkan manfaat dari produk yang 

di beli. 

3) Pengaruh pemasaran. 

Pemasaran memang menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari 

proses panjang pembelian suatu barang atau produk. Pengaruh pemasaran 

sangat besar sehingga tidak dapat digantikan oleh sarana lain. Adapun 

dalam melakukan pemasaran setiap perusahaan atau vendor memilki 

strategi yang berbeda-beda. Dari sekian banyak strategi pemasaran yang 

ada, terdapat beberapa macam strategi pemasaran yang sering digunakan 

oleh perusahaan di saat ini, seperti promosi iklan di media cetak, media 

online, media elektronik, desain website dan lain sebagainya. 
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4) Pencarian informasi. 

Proses pencarian informasi merupakan aspek terpenting dalam 

pengambilan keputusan pembelian. Karena tanpa informasi yang jelas 

terkait suatu produk maka seorang konsumen akan sulit untuk memutuskan 

membeli produk tersebut. Transparansi atas informasi suatu produk menjadi 

penting, karena memang aturan dalam jual beli sendiri harus mencantumkan 

informasi yang mendukung suatu produk tersebut. Pentingnya hal tersebut 

bahkan sering di jadikan standar oleh para konsumen sebelum membeli 

sebuah produk. Mereka akan mencari informasi yang jelas terkait produk 

yang akan mereka beli. Banyaknya penipuan di media elektronik dan media 

online saat ini menjadikan informasi sangat penting dan wajib di cantumkan 

pada keterangan produk. Jika informasi terhadap produk jelas dan baik 

maka bukan tidak mungkin perilaku konsumtif masayarakat akan 

meningkat. 

Dari beberapa aspek yang telah dijelaskan diatas menunjukkan 

bahwa mahasiswa dalam hal ini sebagai subyek penelitian dalam melakukan 

konsumsi dipengaruhi oleh aspek-aspek tersebut. Dengan kata lain perilaku 

konsumsi mahasiswa tidak muncul begitu saja melainkan terjadi sesuai 

aspek yang melatarbelakangi pembelian terhadap suatu produk yang 

diinginkan.27 

Adapun jenis konsumsi mahasiswa sangat beragam, contohnya 

konsumsi untuk kebutuhan perkuliahan, HP, laptop, printer, pulsa dan lain 

 
27 Niati Lisma dan Agung Haryono, Op.cit.,hlm 45. 
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sebagainya yang memungkinkan dapat mempermudah dalam menunjang 

perkuliahan mereka. Tentunya bukan hanya itu saja, masih bnayak lagi 

konsumsi mahasiswa yang mungkin setiap mahasiswa berbeda-beda, 

tergantung kebutuhannya masing-masing. 

3. Pembiayaan Online 

a. Pengertian Pembiayaan Online 

Dalam kehidupan sehari-hari, Masyarakat memiliki kebutuhan-

kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun 

tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memilki cukup dana untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, dalam perkembangan perekonomian 

masyarakat yang kian meningkat, munculah jasa pembiayaan atau kredit 

yang ditawarkan oleh dunia perbankan.28 

Jika mengacu pada undang – undang Perbankan Nomor 10 Tahun 

1998 ”Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarrkan persetujuan atau kesepakatan antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengebalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan 

imbalan atau bagi hasil.”29 

 
28 Krisna Yuanitasari. 2013. Analisisi Pengaruh Pembiayaan Produktif Terhadap Peningkatan 

Konsumsi (Studi Kasus Pada Masyarakat Mandiri Dompet Dhuafa Republika). Jakarta: 

Universitas Indonesia, hlm 4. 
29 Undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998. 



26 
 

 

Menurut Syafi’I Antonio seorang pakar ekonomi Islam di Indonesia 

“Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk 

memenuhi kebutuhan pihak - pihak yang mengalami defisit unit”.30 

Sedangkan Online sendiri merupakan istilah yang kita gunakan 

untuk menyebut proses seseorang yang sedang terhubung dengan dunia 

maya atau internet. Online sendiri dapat dilakukan diberbagai keadaan dan 

dimanapun karena sifatnya yang fleksibel atau tidak menyulitkan. 

Menurut Ashadi Siregar Media Online merupakan sebutan umum 

kepada media yang berbasis telekomunikasi dan juga multimedia. Media 

online yang dimaksud seperti e-commerce, website, pers online, dan masih 

banyak lagi.31 

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat di peroleh pengertian 

dari Pembiayaan online adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk 

memenuhi kebutuhan pihak - pihak yang mengalami defisit unit yang di 

lakukan secara online. Pembiayaan online saat ini lebih dikenal salah satu 

bagian dari financial technology. 

Saat ini banyak platform pembiayaan online yag semakin mudah 

untuk proses pencairan, tidak seperti dunia perbankan yang membutuhkan 

berbagai macam persyaratan untuk dapa mencairkan dananya.  Hal ini 

sekaligus menjadi sarana alternatif bagi setiap masyarakat modern yang 

membutuhkan dana tanpa harus tatap muka secara langsung. Penyedia 

 
30 Muhammad Syafi'i antonio. 2001. Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani 

Press, hlm 100. 
31 Ashadi, Siregar. 2006. Etika Komunikasi. Jakarta: Pustaka Book Publisher, hlm 25. 
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pembiayaan ini adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi 

secara online dengan bantuan teknologi informasi. Dengan berbekal izin 

operasional dari Otoritas Jasa Keuangan setiap perusahaan penyedia jasa 

pembiayaan online ini bisa dengan mudah untuk memasarkan produknya, 

apalagi di dukung dengan segala fasilitas teknologi yang memadai. 

Pembiayaan online merupakan salah satu wadah yang muncul 

karena adanya keinginan pemenuhan kebutuhan masyarakat modern yang 

setiap harinya beraktivitas dengan dunia online. Sama halnya dengan Jual 

beli Online pembiaayaan online juga menawarkan berbagai produk yang 

bisa di beli bebas oleh masayarakat. Perbedaannya terletak pada sistem 

pembayaran. Dimana jika pada situs jual beli online mengharuskan setiap 

costumer untuk membayar secara langsung, sedangkan pada situs 

pembiayaan online memberi kemudahan kepada setiap penggunanya dalam 

hal pembayaran yang bisa di cicil/di angsur sesuai dengan tenor pembiayaan 

yang di sepakati kedua belah pihak. 

Masyarakat dalam mengajukan pembiayaan online tentunya di 

dasari oleh beberapa aspek. Adapun aspek dalam pembiayaan online tak 

jauh berbeda dengan aspek yang di jual beli online yaitu : 

1) Sikap Pembiayaan online 

Konsumen dalam melakukan pembiayaan online tentunya 

memiki sikap yang berbeda-beda. Karena sikap merupakan hal yang 

subjektif, sehingga setiap individu pun berbeda-beda. Sikap sendiri 

merupakan suatu bentuk perasaan yang bersifat favourable atau 
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unfavourable. Maka dari itu sikap yang dimaksud senantiasa akan 

menunjukkan kondisi dari mental konsumen sendiri ataupun 

mencerminkan suatu pandangan tertentu mengenai suatu produk atau 

konsep. Dalam hal ini bisa berupa pandangan yang positif (berguna) dan 

pandangan negatif (merusak).32 

2) Kemudahan Transaksi 

Dewasa ini, kemudahan sering di jadikan dasar untuk melakukan 

suatu transaksi. Karena memang di era globalisasi ini semua hal smakin 

cepat dan di permudah dengan berbagai faslitas mumpuni dan memadai. 

Dengan adanya kemudahan inilah setiap individu tidak akan lagi 

direptkan dengan berbagai hal yang berbelit-belit. Kemudahan sering 

diartikan sebagai persepsi seseorang yang merasa dimudahkan dalam 

melakukan kegiatan. Proses melakukan transaksi di era modern ini 

semakin mudah karena adanya media online yang sangat fleksibel dan 

sangat simple cukup dengan klik saat ini setiap orang bisa mendapatkan 

barang yang dinginkan tanpa perlu harus repot-repot untuk mengurus 

sana-sini. Jenis transaksi online yang dikenal saat ini seperti transaksi 

belanja online, pembiayaan online, pinjaman online dan lain sebagainya 

yang memanfaatkan media internet sebagai sarana utamanya. Persepsi 

kemudahan transaksi yang di maksud dapat berupa pembayaran yang 

cenderung variatif, posedur pemesanan yang mudah, penyajian 

 
32 Rahayuningsih, S. U. 2008. Psikologi Umum 2: Sikap Online. Jakarta: Universitas Gunadarma, 

hlm 25. 
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informasi produk yang lengkap dan menyenangkan serta pengiriman 

yang cepat dan tepat. 33 

3) Reputasi vendor 

Reputasi merupakan suatu hal yang tak bisa di pisahkan dengan 

vendor pembiayaan online. Karena dengan reputasi yang baik sebuah 

vendor bisa dengan mudah dalam mendapatkan konsumennya. Reputasi 

sendiri merupakan citra yang melekat pada brand atau nama dari suatu 

produk tertentu, bisa juga yang melekat pada suatu instansi atau vendor. 

Citra tersebut secara langsung akan menimbulkan kesan kuat terhadap 

suatu produk tersebut. Reputasi juga merupakan suatu identitas dari 

sebuah produk, vendor dan lain sebagainya. Reputasi sendiri akan 

cenderung mencerminkan semua kompetensi dan keunggulan suatu 

produk atau vendor dibanding para pesaingnya. Reputasi umumnya 

berkaitan dengan pengalaman konsumen, pembicaraan orang maupun 

pemberitaan media atas produk atau perusahaan tersebut. 

Dalam konteks transaksi online, reputasi yang baik dapat 

dilakukan dengan memberi respons yang cepat dan ramah, pengiriman 

barang tepat waktu, pe-ngiriman barang sesuai order serta kemudahan 

mengakses.34 Pelayanan yang baik akan mengurangi rasa khawatir calon 

konsumen mengenai transaksi online yang dilakukan. Adanya 

 
33 Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use, And User Acceptance Of 

Information Technology. MIS Quarterly, 13(2), 318–340. Dalam jurnal ibnu widiyanto dan sri 

lestari, 2015. Perilaku pembelian melaui internet. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Diponegoro. 
34 Adi, R. N. 2013. Analisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian dengan sistem 

pre order secara online Studi kasus pada online shop Chopper Jersey. Diunduh 20 April 2019 dari 

http://eprints.undip.ac.id/40079/ 1/ADI.pdf. 



30 
 

 

ketidakpuasan konsumen ketika bertransaksi online akan sangat 

menyebar di media sosial. Komentar negatif akan semakin sering 

bermunculan. Jika ini terjadi reputasi produk atau perusahaan yang 

melakukan transaksi online akan cepat terpuruk. 

C. Kerangka Penelitian 

Kerangka pemikiran teoritis yang disusun penulis terdiri dari variabel 

independen dan dependen. Variabel independen terdiri dari Pembiayaan 

Online, dan dependen yaitu perilaku konsumsi mahasiswa. 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana sebuah rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pernyataan. Disebut sementara karena jawaban yang diberikan 

baru merupakan jawaban yang didasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data oleh peneliti. 

Jadi, hipotesis juga dapat dikatakan sebagai jawaban teoritis terhadap 

rumusan masalah penelitian, belum merupakan jawaban empiris dengan data 

yang diperoleh. Adapun hipotesis untuk penelitian ini adalah : 

𝐻0 = di duga Pembiayaan Online tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

perilaku konsumsi mahasiswa 

𝐻1 = di duga Pembiayaan Online berpengaruh secara signifikan terhadap 

perilaku konsumsi mahasiswa

Pembiyaan Online (X) Konsumsi (Y) 


