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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola perilaku konsumsi islami masyarakat 

desa Muer menurut perspektif maqasyid syariah dan pengaruh perilaku konsumsi islami 

terhadap kualitas hidup. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif 

dengan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode analisis data 

structural equation modeling-partial least square (SEM-PLS) dengan program Smart 

PLS. Pola perilaku konsumsi islami diukur dengan maqasyid syariah yang terdiri dari 

lima variabel yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara 

keturunan, dan memelihara harta. Sedangkan kualitas hidup menggunakan empat 

indikator dari world health organization (WHO) yaitu kesehatan fisik, psikologis, sosial, 

dan lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan pola perilaku konsumsi islami 

masyarakat desa Muer menurut perspektif maqasyid syariah diketahui melalui maqasyid 

syariah composite index (MSCI) menyatakan bahwa pola perilaku konsumsi masyarakat 

desa Muer telah sesuai dengan perspektif maqasyid syariah. Variabel memelihara 

agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara 

harta berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas hidup masyarakat desa Muer.  

Kata Kunci : Konsumsi Islami, Maqasyid Syariah, SEM-PLS, Kualitas Hidup, WHO. 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the pattern of Islamic consumption behavior 

of Desa Muer (The Muer Village) community according to maqasyid sharia 

perspective and also the Islamic consumption behaviour toward their quality of life. 

The type of research in study is a quantitative descriptive with purposive sampling 

method. This study uses a Tructural Equation Modeling Least Square (SEM-PLS) as 

data analysis method with Smart PLS program. Islamic consumption behavior 

patterns are measured by maqashid sharia which consists of five variables, namely 

protection of faith or religion, protection of life, protection of intellect, protection of 

lineage and protection of property. While quality of life uses four indicators by World 

Health Organization (WHO), namely physical health, psychological health, social 

health and environmental health. The results of this study show that the pattern of 

Islamic consumptive behavior of Desa Muer (The Muer Village) community according 

to maqasyid sharia perspective is known through the Maqasyid Shariah Composite 

Index (MSCI) stating that the consumption behavior pattern of Desa Muer (The Muer 

Village) community is in accordance with the maqasyid sharia perspective. The 

variable of protection of faith or religion, protection of life, protection of intellect, 

protection of lineage and protection of property have a significant effect on the quality 

of life of Desa Muer (The Muer Village) community. 

 

Keywords : Islamic Consumption, Mawasyid Sharia, SEM-PLS, Quality of Life, WHO. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam ekonomi konvensional, kebutuhan dan keinginan merupakan hal 

yang tidak bisa dipisahkan. Artinya dimana setiap indvidu mempunyai suatu 

kebutuhan yang diterjemahkan oleh keinginan-keinginan mereka. Misalnya 

seseorang yang sedang membutuhkan makan karena perutnya lapar, akan 

mempertimbangkan beberapa keinginan dalam memenuhi kebutuhannya 

tersebut (Fauzia, dan Riyadi. 2014:161). Menurut perspektif ekonomi 

konvensional tujuan konsumsi individu adalah untuk memperoleh kepuasan 

atau utility maksimum. Utility secara bahasa adalah berguna, membantu, 

atau menguntungkan. Sedangkan dalam konteks ekonomi utility adalah 

kegunaan suatu barang atau jasa yang dirasakan oleh seorang konsumen 

(P3EI,127:2014). Dengan kata lain, perilaku konsumsi dalam ekonomi 

konvensional bertujuan hanya pada kepentingan diri sendiri. Namun, yang 

menjadi masalah adalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan tersebut tidak 

bisa dibatasi sehingga mengkonsumsi suatu barang atau jasa secara 

berlebih-lebihan dan mubazir. Perilaku konsumsi inilah yang bertentangan 

dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Perilaku konsumsi dalam ekonomi 

Islam tidak hanya bertujuan pada pemenuhan kebutuhan individu tetapi 

memiliki tujuan yang kompleks yaitu pemenuhan kebutuhan dunia dan 

akhirat. Sehingga dalam ekonomi Islam dibatasi antara kebutuhan dan 

keinginan agar terdapat batasan-batasan dalam mengkonsumsi suatu barang 

atau jasa (P3EI, 2014). Perilaku konsumsi merupakan keputusan yang 

diambil oleh individu dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiiliki untuk 

memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini, keputusan yang diambil oleh 

individu akan melahirkan fungsi permintaan.  
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Dapat dikatakan bahwa konsumsi individu berbeda-beda sesuai dengan 

kebutuhan dan pendapatan. Pendapatan merupakan faktor penentu utama 

individu dalam melakukan konsumsi. Bahkan individu yang memiliki 

pendapatan yang sama konsumsinya dapat berbeda. Selain itu, saat ini gaya 

hidup individu juga menjadi faktor penentu individu untuk melakukan 

pembelian. Seperti hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Pradesty : 2017) 

bahwa gaya hidup berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan 

pembelian konsumen. Pola perilaku konsumsi seperti ini yang membuat 

individu membeli suatu barang/jasa didasarkan oleh keinginan tanpa 

mementingkan kegunaan dan manfaat dari suatu barang, sehingga akan 

membuat individu menjadi konsumtif. Perilaku konsumtif adalah 

kecenderungan individu untuk berperilaku secara berlebihan dalam membeli 

suatu barang/jasa secara irasional dan lebih mengutamakan keinginan 

daripada kebutuhan. Jika perilaku konsumtif terus menerus terjadi akan 

mengakibatkan kondisi keuangan tidak terkendali sehingga akan 

menimbulkan tindakan pemborosan serta menumpuknya barang karena 

pembelian yang dilakukan secara berlebihan (Astuti : 2013).  

Islam telah memberikan tuntunan agar tidak hanya memenuhi kebutuhan 

jangka pendek (duniawi) melainkan juga harus memenuhi kebutuhan jangka 

panjang (akhirat). Konsep ini bertujuan untuk mengingatkan umat manusia 

agar membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. 

Pengeluaran tidak seharusnya melebihi pendapatan dan tidak juga menekan 

pengeluaran terlalu rendah sehingga akan mengarah pada kebhakilan 

(Aravik,2016:115-117). Karena perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam tidak 

bertujuan pada utility melainkan maslahah. Maslahah merupakan segala 

bentuk keadaan baik material maupun non-material yang mampu 

meningkatkan kedudukan manusia sebagai mahluk yang paling mulia. 
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Pencapaian maslahah merupakan tujuan dari maqasyid syariah. Menurut as-

Shatibi Maqasyid syariah terdiri dari lima komponen yaitu agama (dien), jiwa 

(nafs), akal (‘aql), keluarga atau keturunan (nasl), dan kekayaan (maal), 

(P3EI,127:2014). Semua barang dan jasa yang memiliki kemampuan untuk 

menopang kelima unsur tersebut dikatakan memiliki maslahah bagi manusia 

dan oleh karenanya disebut kebutuhan. Maslahah sendiri terdiri dari manfaat 

dan berkah. Karena itu dalam perilaku konsumsi, seorang konsumen harus 

mempertimbangkan manfaat dan berkah yang di hasilkan dari kegiatan 

konsumsinya.  

Manfaat yang dapat dirasakan oleh seorang konsumen dari kegiatan 

konsumsinya yaitu pemenuhan kebutuhan fisik, psikis, dan material. 

Sedangkan berkah yang akan diperoleh oleh seorang konsumen ketika 

mengonsumsi barang/jasa yang halal. Secara etimologi berkah berasal dari 

bahasa arab yaitu barokah artinya nikmat dan menurut terminologi berkah 

yaitu ziyadatul khair artinya bertambahnya kebaikan (Syarif : 2017). 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berkah adalah karunia 

Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Sehingga 

para ulama menjelaskan bahwa berkah adalah segala sesuatu yang banyak 

dan melimpah meliputi berkah-berkah material dan spritual seperti 

keamanan, ketenangan, kesehatan, harta, anak, dan usia (Syarif : 2017). 

Sehingga keberkahan dalam penelitian ini di proxykan oleh kualitas hidup 

individu. Maka, dalam penelitian ini untuk mengukur pola perilaku konsumsi 

Islami menggunakan indikator maqasyid syariah yang di kembangkan oleh 

“Salman Syed Ali dan Hamid Hasan” dalam jurnal yang berjudul “Toward a 

Maqasyid al-Shariah Based Development Index”.  

Kualitas hidup dapat diartikan sebagai persepsi individu terhadap 

kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang 
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ada terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan perhatian 

(Wikananda,42:2017).  Sehingga dalam hal ini kualitas hidup individu tidak 

dapat dinilai oleh individu lain karena kualitas hidup berkaitan dengan 

sesuatu yang dirasakan dan dialami oleh individu itu sendiri. Hal ini sama 

dengan apa yang dinyatakan oleh Diener dan Suh 1997 (dalam Yeni dan 

Fransisca, 2017) kualitas hidup lebih di dasarkan pada apa yang diinginkan 

oleh individu dapat tercapai. Individu akan memilih kualitas hidup mereka 

sehingga sesuai dengan apa yang dicari dan diinginkan. Kualitas hidup 

merupakan pengalaman individu sendiri. Jika individu memiliki pengalaman 

hidup yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan maka diasumsikan 

bahwa hidup mereka akan memperoleh kesenangan, kedamaian, dan 

kepuasan hidup. Menurut The World Health Organization Quality Of Life 

(WHOQOL)-BREF ada empat domain dalam mengukur kualitas hidup 

masyarakat antara lain kesehatan fisik, psikologi, hubungan sosial, dan 

lingkungan (Cambridge University,1998:552). Oleh karena itu, pada 

penelitian ini untuk mengukur kualitas hidup individu akan menggunakan 

kuesioner yang dikembangkan oleh WHOQOL-BREF. 

Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara dengan penduduk 

terpadat di dunia dan mayoritas penduduknya adalah muslim. Sebagai 

negara demokrasi terbesar ketiga di dunia Indonesia adalah negara 

terkemuka di tingkat regional dan global serta letaknya diapit oleh beberapa 

selat utama yang menjadikan Indonesia sebagai negara terpenting untuk 

keamanan regional (United State Agency International Development, 

Indonesia). Indonesia memiliki 34 provinsi yang dimana semuanya memiliki 

kultur dan geografis yang beragam. Salah satu provinsi di Indonesia adalah 

provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Oleh karena itu, penelitian ini akan 

dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya Desa Muer, 
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Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa. Terdapat beberapa alasan 

memilih provinsi NTB. Provinsi NTB dikenal dengan pulau seribu masjid dan 

bahkan provinsi NTB mengembangkan wisata halal dan telah mendapatkan 3 

penghargaan di ajang World Halal Tourism Awards 2016. Dari tiga kategori 

nominasi yang diikuti NTB berhasil meraih gelar juara di ketiga kategori 

tersebut. Kategori tersebut adalah World’s Best Halal Honeymoon 

Destination, World’s Best Halal Beach Resort, dan World’s Best Halal Travel 

Website (SuaraNTB.com).    

Selain itu, tingkat pendapatan provinsi NTB yang ditunjukkan oleh Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut 

lapangan usaha tahun 2015 sebesar Rp 105.664.742,5 juta, tahun 2016 

sebesar Rp 116.528.468,1 juta, dan tahun 2017 sebesar Rp 123.926.898,0 

juta (BPS, NTB). Hal ini menunjukkan PDRB provinsi NTB terus mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Perekonomian provinsi NTB masih didominasi 

oleh sektor primer yaitu pertanian, kehutanan, perikanan,serta sektor 

pertambangan dan penggalian. Kontribusi sektor pertanian sebesar 21,97% 

sedangkan sektor pertambangan sebesar 19,45%. Namun peran sektor 

sekunder seperti industri pengolahan masih relatif kecil yaitu hanya sebesar 

3,96% (BPS, NTB). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah 

ini. 
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Tabel 1.1 : PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di 
Provinsi NTB (Juta Rupiah) Periode 2015-2017.  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alasan selanjutnya yaitu di dasarkan pada dua indeks pengukuran sosial 

ekonomi yaitu indeks kebahagiaan dan indeks kesejahteraan. Berdasarkan 

hasil survei pengukuran tingkat kebahagiaan (SPTK) yang dilakukan oleh 

BPS setiap tiga tahun sekali menyatakan bahwa indeks kebahagiaan 

Indonesia tahun 2017 mencapai 70,69 pada skala 0-100. Indeks 

kebahagiaan tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2014 hanya 

68,28. Meskipun peningkatan indeks kebahagiaan Indonesia hanya 2,41% 

namun dapat dikatakan sangat baik dikarenakan indikator pengukuran indeks 

kebahagiaan pada tahun 2014 dengan 2017 berbeda. Pada tahun 2014 

Sumber : BPS, Provinsi NTB 2018 
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indikator pengukuran indeks kebahagiaan hanya satu dimensi yaitu kepuasan 

hidup. Sedangkan tahun 2017 indikator pengukuran indeks kebahagiaan 

terdapat tiga dimensi yaitu kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup 

(BPS).  

Menurut hasil survei pengukuran tingkat kebahagiaan (SPTK) yang 

menyimpulkan tingkat kebahagiaan nasional meningkat signifikan. Namun 

indeks kebahagiaan provinsi NTB hanya 70,70 pada skala 0-100. Sehingga 

menempatkan provinsi NTB berada pada posisi ke 24 dari 34 provinsi di 

Indonesia. Apabila dibandingkan dengan tahun 2014 indeks kebahagiaan 

NTB sebesar 69,28 maka dapat disimpulkan bahwa indeks kebahagiaan 

provinsi NTB meningkat. Tetapi, apabila dibandingkan dengan indeks 

kebahagiaan nasional tahun 2017 sebesar 70,69 maka dapat dikatakan 

bahwa provinsi NTB indeks kebahagiaanya hanya berada pada 1% diatas 

indeks kebahagiaan nasional.  

 Indeks kesejahteraan nasional menunjukkan perbaikan beberapa tahun 

belakangan ini. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut : 

Tabel 1.2 : Indikator Kesejahteraan Nasional Periode 2014-2017 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

IPM 68,90 69,50 70,19 70,79 

Rasio Gini 0,414 0,402 0,394 0,393 

Kemiskinan 11,25 11,22 10,86 10,64 

    Sumber : Data diolah dari TribunNews.com, 2018. 

Menurut data diatas maka indeks pembangunan manusia (IPM) terus 

mengalami peningkatan sehingga menunjukkan program-program yang di 

jalankan dinyatakan berhasil. Selain itu, ketimpangan yang ditunjukkan oleh 

rasio gini terus mengalami penurunan sehingga menyebabkan daya beli 
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masyarakat meningkat. Maka, dengan adanya perbaikan IPM dan 

ketimpangan akan berakibat pada penurunan kemiskinan di Indonesia. 

Berdasarkan indeks kesejahteraan nasional yang disimpulkan mengalami 

perbaikan maka hal itu sama dengan indeks kesejahteraan provinsi NTB 

yang mengalami perbaikan. Hal ini di dasarkan pada tingkat kemiskinan NTB 

menurun dari 23,08% pada tahun 2008 menjadi 15,05% tahun 2017. Tidak 

hanya itu, tingkat pengangguran di NTB juga menurun dari 6,25% tahun 2009 

menjadi 3,32% tahun 2017. Demikian juga dengan indeks pembangunan 

manusia (IPM) sebesar 66,58 atau tumbuh sebesar 1,17% dari tahun 2016. 

Kenaikan IPM ini dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut : 

Tabel 1.3 : Indikator IPM Provinsi NTB Periode 2016-2017 

Indikator 
Tahun 

2016 2017 

Angka Harapan Hidup 65,48 Tahun 65,55 Tahun 

Harapan Lama Sekolah 13,16 Tahun 13,46 Tahun 

Rata-rata Lama Sekolah 6,79 Tahun 6,90 Tahun 

Pengeluaran Perkapita 9,575 Juta 9,877 Juta 

Sumber : Data diolah dari Kominfotik NTB, 2018.  

Menurut data tersebut maka provinsi NTB memiliki indeks pembangunan 

manusia (IPM) terbaik urutan ke 29 tahun 2017. Hal ini termasuk pencapaian 

yang cukup baik karena pada tahun 2016 provinsi NTB berada pada urutan 

ke 30. Dan dengan laju pertumbuhan IPM sebesar 1,17% 2017 membuat 

provinsi NTB berada pada urutan terbaik ke-3 secara nasional.  

Dari beberapa alasan diatas, berbanding terbalik dengan nilai religiusitas 

masyarakat provinsi NTB. Nilai religiusitas masyarakat NTB dianggap 

menurun. Padahal, provinsi NTB dianggap memiliki kultur masyarakat yang 

menggambarkan akhlak yang beradab sesuai dengan syariat Islam 

(Kemenag.go.id). Dalam penelitian ini, nilai religiustias di proxykan dari 
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tingkat kriminalitas yang terjadi di wilayah provinsi NTB. Tindakan kriminalitas 

yang dilaporkan pada kepolisian NTB mengalami fluktuasi selama periode 3 

tahun terakhir yaitu pada tahun 2015 sebanyak 8.907, tahun 2016 sebanyak 

9.231, dan tahun 2017 sebanyak 8.946. Dari tindakan kriminalitas yang 

dilaporkan tersebut didominasi oleh tindakan pencurian sepeda motor 

(curanmor) dan pencurian dengan pemberatan (curat). Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  

Tabel 1.4 : Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Menurut   
Kabupaten/Kota Provinsi NTB Tahun 2015-2017  

 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Kejahatan yang 

Dilaporkan 

2015 2016 2017 

Lombok Barat 504 976 746 

Lombok Tengah 525 1.024 987 

Lombok Timur 1.436 1.780 1.599 

Sumbawa 1.150 1.236 1.130 

Dompu 1.126 1.198 1.039 

Bima 968 591 416 

Sumbawa Barat 242 249 211 

Lombok Utara*) - - 228 

Kota Mataram 1.143 1.177 1.181 

Kota Bima 1.081 1.134 953 

NTB 8.907 9.231 8.946 

Sumber : BPS, Provinsi NTB 2018. 
*)Polres Lombok Utara masih bergabung dengan Lombok Barat tahun 2015 dan 

2016 
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Tabel 1.5 : Jumlah Kejahatan yaang Dilaporkan Menurut Jenis 
Kejahatan di Provinsi NTB Tahun 2015-2017  

 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Kejahatan yang 

Dilaporkan 

2015 2016 2017 

Pembunuhan 24 35 21 

Penganiayaan Berat 137 70 37 

Penganiayaan Ringan 305 115 256 

KDRT 489 401 401 

Perkosaan 59 50 66 

Pencabulan 152 256 245 

Penculikan 13 11 10 

Pencurian dengan Kekerasan (Curas) 315 390 434 

Pencurian Biasa 445 597 657 

Pencurian Kendaraan Bermotor 

(Curanmor) 
1.548 1.978 1.902 

Pencurian dengan Pemberatan (Curat) 945 975 936 

Pengrusakan/Penghancuran Barang 255 228 212 

Pembakaran dengan Sengaja 13 26 0 

Narkotika dan Psikotropika 161 210 244 

Penggelapan 375 339 439 

Korupsi 1 2 1 

Kejahatan terhadap Ketertiban Umum 3 0 0 

 Sumber : BPS, Provinsi NTB 2018 

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu dari sepuluh 

Kabupaten/Kota yang berada di provinsi NTB. Dengan luas wilayah 6.643,98 

km2 atau sekitar 32,97 dari total luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Luas tersebut termasuk 62 pulau yang berada dalam wilayah Kabupaten 

Sumbawa, 4 diantara merupakan pualu berpenghuni (BPS, Statistik Daerah 

Kabupaten Sumbawa, 2017). Kecamatan Plampang merupakan salah satu 

kecamatan dalam wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa yang terletak di 
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bagian timur wilayah Kabupaten Sumbawa dengan jarak ± 63 Km2 dari Ibu 

Kota Kabupaten. Desa di Kecamatan Plampang berjumlah 11 desa dan salah 

satunya desa Muer. Desa Muer pada tahun 2016 memiliki jumlah penduduk 

sebesar 3.474 dengan tingkat kepadatan 93 (jiwa/km2). Sehingga 

menempatkan desa Muer berada pada urutan ke 3 dengan jumlah penduduk 

terbanyak setelah Desa Plampang 5.452 jiwa dengan kepadatan 131 

(jiwa/km2) dan Desa Sepayung 4.678 jiwa dengan kepadatan 110 (jiwa/km2). 

Dengan total penduduk Desa Muer sebesar 3.474 jiwa merupakan penduduk 

beragama Islam sedangkan desa Plampang dan Spayung terbagi dalam 

penduduk yang beragama Kristen Protestan dan Hindu (Kecamatan 

Plampang Dalam Angka, 2017). Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 

1.6 di bawah ini.  

Tabel 1.6 : Penduduk Menurut Agama Dirinci per Desa di Kecamatan 
Plampang Tahun 2016 

Desa Islam Khatolik 
Kristen 

Protestan 
Hindu Budha Jumlah 

Sepakat 2.570 - 7 251 - 2.828 

Plampang 5.387 - 13 52 - 5.452 

Sepayung 3.853 - - 825 - 4.678 

Teluk Santong 3.092 - - - - 3.092 

Muer 3.474 - - - - 3.474 

SP I Prode 565 - - - - 565 

SP II Prode 820 - - 102 - 922 

SP III Prode 1.349 - - - - 1.349 

Brang Kolong 2.675 - - - - 2.675 

Selante 2.714 - - - - 2.714 

Usar 3.718 - - 2 - 3.720 

Sumber : BPS Kabupaten Sumbawa 
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Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang berkaitan 

dengan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pengeluaran konsumsi 

Rumah Tangga di Sumbawa periode 2013-2017 memiliki kontribusi paling 

besar dari konsumsi-konsumsi lainnya. Meskipun setiap tahun periode 

tersebut menurun yaitu dari tahun 2013 ke 2014 turun sebesar 1,73%, tahun 

2014 ke 2015 turun sebesar 4,01%, tahun 2015 ke 2016 turun sebesar 2,5%, 

dan tahun 2016 ke 2017 turun sebesar 3,55%. Meskipun demikian, jika 

dibandingkan dengan konstribusi konsumsi-konsumsi lainnya maka kontribusi 

konsumsi rumah tangga masih memiliki konstribusi yang lebih besar. Hal ini 

dapat dilihat pada tabel 1.7 berikut ini. 

Tabel 1.7 : Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut 
Pengeluaran Kabupaten Sumbawa, 2013-2017 (%) 

Komponen Pengeluaran 2013 2014 2015 2016* 2017** 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Konsumsi Rumah Tangga 85,30 83,57 79,56 77,06 73,51 

Konsumsi LNPRT 1,29 1,40 1,39 1,38 1,35 

Konsumsi Pemerintah 13,78 16,46 16,27 15,77 15,40 

Pembentukan Modal Tetap 

Bruto 

40,53 40,22 39,81 41,20 40,11 

Perubahan Inventori 0,06 0,33 0,40 0,52 0,50 

Ekspor 23,84 22,43 22,46 21,65 22,36 

Impor 64,80 64,41 59,90 57,57 53,25 

PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

       Sumber : BPS Kabupaten Sumbawa 
       *Angka Sementara 
       *Angka Sangat Sementara 

 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin meneliti dan 

menganalisis masalah tersebut sebagai topik dalam penulisan skripsi dimana 

objek dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Muer. Terdapat 

permasalahan penting yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu untuk 
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mengetahui bagaimana pola perilaku konsumsi masyarakat Desa Muer 

perspektif maqasyid syariah dan bagaimana pengaruh perilaku konsumsi 

tersebut terhadap kualitas hidupnya. Oleh karena itu, peneliti akan membahas 

permasalahan tersebut dengan judul “Analisis Perilaku Konsumsi Islami 

dan Pengaruh Terhadap Kualitas Hidup (Studi Kasus Desa Muer, 

Kabupaten Sumbawa, NTB)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas bahwa permasalahan yang 

akan diteliti dan di analisis adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pola perilaku konsumsi masyarakat Desa Muer menurut 

perspektif maqasyid syariah ? 

2. Bagaimana pengaruh perilaku konsumsi masyarakat Desa Muer terhadap 

kualitas hidupnya ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pola perilaku konsumsi masyarakat Desa Muer 

menurut perspektif maqasyid syariah. 

2. Untuk mengetahui pengaruh perilaku konsumsi masyarakat Desa Muer 

terhadap kualitas hidupnya. 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini terdiri dari manfaat 

akademis dan manfaat praktis sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

perilaku konsumsi yang terjadi pada masyarakat Desa Muer,Kab. 

Sumbawa, NTB menurut perspektif Islam. 
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2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan tentang perilaku konsumsi menurut perspektif Islam. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan hubungan 

dan pengaruh perilaku konsumsi Islami terhadap kualitas hidup.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

masyarakat khususnya Desa Muer, Kab. Sumbawa, NTB dalam 

pengambilan keputusan di masa akan datang terutama mengenai 

kegiatan konsumsi rumah tangga.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

1.1 Ekonomi dalam Perspektif Islam 

1.1.1 Pengertian Ekonomi Islam 

 Ekonomi Islam adalah sebagai ilmu ekonomi yang dilaksanakan 

dalam kehidupan sehari-hari bagi individu, kelompok, masyarakat 

maupun pemerintah dalam rangka pengorganisasian faktor produksi, 

distribusi, dan pemanfaatan barang/jasa yang dihasilkan dan tunduk 

dalam peraturan Islam (Aravik,2016:1).  

 Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia 

untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai 

falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur’an dan 

Sunnah (P3EI,2014:19). 

 Menurut M. Umer Chapra ekonomi Islam adalah suatu 

pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia 

melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada 

dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam, tanpa 

mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan 

makroekonomi yang berkesinambungan dan ekologi yang 

berkesinambungan (Fauzia, dan Riyadi. 2014:7).   

1.1.2 Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam 

 Prinsip ekonomi Islam adalah kaidah-kaidah pokok dalam 

membangun struktur atau kerangka ekonomi yang di gali dari al-

Qur’an dan Hadis. Prinsip ekonomi berfungsi sebagai pedoman dasar 

bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi. Menurut M.M. 

Metwally prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam tercermin dalam 
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pandangan Islam mengenai harta dan kegiatan ekonomi. Berikut 

prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yaitu (Aravik, 2016 : 12-16) : 

1) Dalam ekonomi Islam berbagai jenis sumber daya yang 

dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah SWT kepada 

manusia yang harus dimanfaatkan seefisien dan seoptimal 

mungkin sehingga tidak ada kemubaziran di dalamnya. Firman 

Allah SWT : 

Artinya : “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat 

akan haknya, kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan 

dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara 

boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-

saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada 

Tuhannya (QS. Al-Israa [17] : 26-27)”. 

2) Islam mengakui kepemilikan pribadi pada batas-batas tertentu 

termasuk kepemilikan alat atau faktor produksi. Pemilik pribadi 

bersifat tidak mutlak, kepemilikan mutlak hanya oleh penciptanya. 

Kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat dan 

merupakan titipan (amanah) Allah kepada manusia. Alat dan 

faktor produksi di tangan manusia hanya bersifat penguasaan 

dalam bentuk pemanfaatan dan pengaturan sesuai dengan syariat 

Islam. Firman Allah SWT sebagai berikut : 

Artinya : “Ingatlah sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang 

ada di langit dan semua yang ada di bumi. Dan orang-orang yang 

menyeru sekutu-sekutu selain Allah, tidaklah mengikuti suatu 

keyakinan. Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka belaka, dan 

mereka hanyalah menduga-duga (QS. Yunus [10] : 66)”. 
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3) Islam menolak atau tidak membenarkan pendapatan yang 

diperoleh secara tidak halal (bathil), seperti pencurian, penipuan, 

kecurangan, penyuapan, penjualan barang dan jasa yang haram, 

penggunaan kiat-kiat manipulatif, keuntungan yang berlebihan 

dengan cara yang tidak terpuji, penimbunan barang dan 

penggunaan iklan untuk mengelabui dan tidak wajar. 

4) Kepemilikan pribadi termasuk faktor produksi sebagai kapital yang 

dapat mendorong peningkatan produksi nasional untuk 

kesejahteraan masyarakat. akumulasi kapital yang terpusat pada 

segelintir orang tidak dibenarkan karena akan memperburuk 

distribusi pendapatan. 

5) Penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama dengan 

berlandaskan ketauhidan, keikhlasan, kejujuran, dan keadilan 

serta mengharapkan keuntungan yang wajar. Firman Allah SWT 

sebagai berikut : 

Artinya : “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan 

riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada allah 

supaya kamu mendapat keberuntungan (QS. Al-Imran [3] : 130)”. 

6) Prinsip pertanggungjwaban terhadap segala sesuatu yang 

berkaitan dengan perilaku ekonomi baik secara langsung maupun 

tidak langsung, baik ketika hidup di dunia maupun di akhirat kelak. 

Konsep ini akan selalu memberikan inspirasi bagi pelaku ekonomi 

untuk tidak berbuat diluar ketentuan syariat karena akan dimintai 

pertanggungjawaban. Firman Allah SWT sebagai berikut : 

Artinya : “Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari 

yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. 

Kemudian masing-masing diri diberi alasan yang sempurna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 
 

terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun 

tidak dianiaya (dirugikan) (QS. AL-Baqarah [2] : 281)”. 

7) Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi 

nishab. Zakat ini merupakan alat distribusi sebagian kekayaan 

orang kaya yang ditujukan kepada orang miskin dan mereka yang 

membutuhkan. Menurut para ulama, zakat dikenakan 2,5% untuk 

semua kekayaan yang tidak produktif, termasuk di dalamnya 

adalah uang kas, deposito, emas, perak dan permata, dan 10% 

dari pendapatan investasi. 

8) Islam melarang riba dalam segala bentuknya. Riba adalah 

mengambil tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. 

1.2 Teori Konsumsi 

2.2.1 Pengertian Konsumsi 

 Selama ini konsumsi diartikan sebagai penggunaan barang dan 

jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut M.A Mannan 

(Aravik,2016) konsumsi adalah permintaan sedangkan produksi adalah 

penawaran. Kebutuhan konsumen yang kini telah diperhitungkan 

sebelumnya merupakan insentif pokok bagi kegiatan-kegiatan ekonomi 

itu sendiri. Lebih lanjut Mannan mengatakan semakin tinggi kita 

menaiki jenjang peradaban semakin kita terkalahkan oleh kebutuhan 

fisiologis karena faktor-faktor psikologis, cita rasa seni, keangkuhan, 

dan dorongan-dorongan untuk pamer. Semua faktor-faktor ini 

memainkan peran yang semakin dominan dalam menentukan bentuk 

konkret dari kebutuhan fisiologis kita.  

 Sedangkan menurut Ilfi Nur Diana (Aravik,2016) konsumsi adalah 

mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Konsumsi 
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meliputi keperluan, kesenangan, dan kemewahan. Kesenangan dan 

kemewahan diperbolehkan dengan syarat tidak berlebihan, dalam 

artian tidak melampui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak pula 

melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan. Seperti firman Allah 

SWT dalam QS.Al-A’raf [7] : 31 

ُه ََل ُيِحبُّ  َيا َبنِي آَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َوُكلُوا َواْشَرُبوا َوََل ُتْسِرفُوا ۚ إِنَّ

 اْلُمْسِرِفينَ 

Artinya : “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap 

memasuki masjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan 

sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-

lebihan (QS.Al-A’raf [7] : 31)”.  

Rasulullah SAW. bersabda : “Makan dan minumlah, 

bersedekahkanlah serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan (HR. 

Akhmad)”. 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa konsumsi adalah segala aktivitas 

memakai atau menggunakan suatu produk barang atau jasa dengan 

syarat sesuai syariat Islam yang dihasilkan oleh produsen untuk 

memenuhi kebutuhan.   

1.2.2 Prinsip-Prinsip Konsumsi dalam Islam 

 Segala sesuatu yang ada di bumi diciptakan untuk memenuhi 

kepentingan manusia, namun manusia dituntun untuk mengkonsumsi 

barang atau jasa yang mampu menambah maslahah atau yang tidak 

mendatangkan mudharat. Sehingga Islam telah mengatur setiap 

muslim yang berkonsumsi harus selaras dengan prinsip-prinsip 

konsumsi dalam Islam, seperti berikut (Aravik, 2016 : 117-123) : 
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1) Prinsip Kehalalan dan Thayyib 

 Secara harfiah halal artinya lepas atau tidak terikat. 

Sedangkan thayyib artinya baik, bagus, sehat, dan lezat. Maka 

disimpulkan prinsip ini mengandung arti bahwa mengkonsumsi 

segala sesuatu harus yang di halalkan dan dengan cara yang baik 

(halalan thayyiban). Seperti firman Allah SWT. sebagai berikut : 

َها ٱلنَّاُس  أَيُّ َٰٓ ُهۥ َي  ِن ۚ إِنَّ ْيَط  ِت ٱلشَّ بُِعو۟ا ُخُطَو  ا َوََل َتتَّ با ًلا َطيِّ ا ِفى ٱْْلَْرِض َحلَ  ُكلُو۟ا ِممَّ

بِين ٌ  لَُكْم َعُدوٌّ مُّ  

Artinya : “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 (QS. Al-Baqarah [2] : 168)”.  

Rasulullah SAW. Bersabda : “Halal itu jelas, haram itu jelas, 

diantara 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 dia diibaratkan pengembala di 

sekitar tanah yang dilarang dikhawatirkan terjerumus. Ingatlah, 

sesungguhya 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 seluruhnya, jika jelek maka jeleklah seluruh 

tubuhnya, ingat daging itu adalah hati (HR. Bukhari)”. 

2) Prinsip Kesederhanaan 

 Prinsip makan dan minum secukupnya adalah gaya hidup 

yang diperintahkan dalam Islam. Gaya hidup yang berlebih-
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lebihan merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal 

Tuhan, dikutuk dalam Islam dan disebut israf (pemborosan) atau 

tabzir (menghambur-hamburkan harta tanpa guna). 

 Israf (pemborosan) merupakan penggunaan harta secara 

berlebihan untuk hal-hal yang melanggar hukum seperti makanan, 

minuman, pakaian, tempat tinggal, bahkan sedekah. Ajaran Islam 

menganjurkan pola konsumsi dan pemanfaatan harta secara 

wajar dan berimbang yaitu pola yang terletak antara kekikiran dan 

pemborosan. Sedangkan tabzir merupakan penggunaan harta 

dengan cara yang salah, tanpa aturan, dan melanggar syariat. 

Pendayagunaan harta untuk memenuhi makan dan minum sangat 

ditekankan Islam. Karena makan dan minum adalah kebutuhan 

yang paling mendasar dan paling besar. Artinya apabila 

dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti rumah 

dan pakaian. Sesuai dengan firman Allah sebagai berikut : 

اإِنَّ اْلُمَبذِّ  ْيَطاُن لَِربِِّه َكفُورا َياِطيِن ۖ َوَكاَن الشَّ ِريَن َكاُنوا إِْخَواَن الشَّ  

Artinya : “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-

saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada 

Tuhannya (QS. Al-Isra’ [17] : 27)”. 

Rasulullah SAW. bersabda : “Hendaklah keturunan Adam tidak 

memenuhi perutnya. Cukuplah bagi keturunan Adam beberapa 

makanan yang dapat mengakkan tulang sulbinya. Jika tidak ada 

halangan, sepertiga perut untuk makanannya, sepertiga untuk 

minumannya, dan sepertiga lagi untuk napasnya (HR.Turmudzi)”. 
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3) Prinsip Kebersihan 

Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap mengkonsumsi sesuatu 

harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak mengandung riba, 

tidak kotor/najis, dan tidak menjijikkan sehingga dapat merusak 

selera. Prinsip ini juga dapat bermakna makan dan minum yang 

akan di konsumsi tidak berasal dari hasil risywah (suap). Hal ini 

sesuai dengan firman Allah sebagai berikut : 

اِم لِ  َتأُْكلُوا َفِريقاا ِمْن َوََل َتأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل َوُتْدلُوا ِبَها إِلَى اْلُحكَّ

اِس ِباْْلِْثِم َوأَْنُتْم َتْعلَُمون ٌَ أَْمَواِل النَّ  

Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian 

yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah 

kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu 

dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu 

dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui (QS. Al-

Baqarah [2] : 188)”. 

Ibnu Umar berkata : “Nabi melaknat penyuap dan yang disuap” 

dan Yazid menambah : “Allah melaknat penyuap dan disuap” 

(HR.Ahmad). 

4) Prinsip Kemurahan Hati 

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa dengan menaati 

perintah islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita 

memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Allah 

karena kemurahan hati-Nya. Dengan syarat konsumsi tersebut 

untuk memenuhi kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih 

baik dengan tujuan menunaikan perintah Allah dengan keimanan 
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yang kuat dalam tuntunan-Nya, dan perbuatan yang adil sesuai 

dengan itu yang menjamin kesesuaian bagi semua perintah-Nya. 

5) Prinsip Moralitas 

Prinsip ini mengandung arti bahwa konsumsi bukan hanya 

mengenai makanan dan minuman langsung melainkan tujuan 

terakhirnya, yaitu untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai 

moral dan spritual. Misalnya seorang muslim dalam 

mengkonsumsi sesuatu dianjurkan untuk menyebut nama Allah 

sebelum mengkonsumsinya dan menyatakan terima kasih 

kepada-Nya. Hal ini penting karena Islam menghendaki 

perpaduan nilai-nilai material dan spritual yang berbahagia. 

1.2.3 Tujuan Konsumsi dalam Islam 

 Manusia mengkonsumsi suatu barang/jasa pasti memiliki tujuan 

tertentu. Tujuan utama konsumsi dalam Islam adalah sebagai sarana 

penolong untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya 

mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina 

dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi 

itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala. 

Bahkan ukuran kebahagiaan seseorang diukur dari tingkat 

kemampuannya dalam mengkonsumsi (Pujiyono, 2006:198).  

 Tujuan lain dari konsumsi dalam Islam adalah mempertimbangkan 

manfaat dan berkah atau maslahah daripada kepuasan atau utilitas. 

Oleh karena itu, perilaku konsumsi dalam Islam harus 

mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari 

kegiatan konsumsinya (Aravik,2016:126).  

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aktivitas konsumsi 

adalah salah satu aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan 
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meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah dalam rangka 

mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan akhirat 

(falah), baik yang menggunakan pendapatanya untuk keperluan 

sendiri maupun untuk amal shaleh bagi sesama. Hal inilah yang 

membuat tujuan konsumsi dari perspektif ekonomi islam dengan 

ekonomi konvensional berbeda. Tujuan konsumsi dalam ekonomi 

konvensional di landaskan pada pemenuhan kebutuhan hidup yang 

jumlahnya tidak terbatas dengan tujuan memperoleh kepuasan 

maksimal dengan menggunakan pendapatan yang jumlahnya 

terbatas (Aravik,2016:126).     

1.2.4 Konsep Maqasyid al-Syariah  

1.2.4.1  Pengertian Maqasyid al-Syariah 

  Secara etimologi maqasyid al-syariah terdiri dari dua kata yaitu 

maqasyid dan syariah. Maqasyid adalah bentuk jamak dari maqashud 

artinya kesengajaan atau tujuan. Adapun arti dari syariah adalah jalan 

menuju air, atau dapat dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber 

kehidupan.  

  Sedangkan secara terminologi, maqasyid al-syariah menurut Al-

Imam al-Ghazali penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah 

adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor 

kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan. Selain itu, 

menurut Abdul Wahab Khallaf maqasyid al-syariah adalah tujuan 

umum ketika Allah menetapkan hukum-hukumNya adalah untuk 

mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan 

yang dharuriyah, hajiyyah, dan tahsiniyah.  

  Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

maqasyid al-syariah adalah maksud Allah selaku pembuat syariah 
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untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia yaitu dengan 

terpenuhinya kebutuhan dharuriyah, hajiyyah, dan tahsiniyah.  

1.2.4.2  Kerangka Maqasyid al-Syariah 

 Menurut Jauhar dalam (Hadi,2012:144) Dalam rangka 

mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan di dunia 

dan akhirat, maka para ahli fikih meneliti dan menetapkan ada lima 

dasar pokok yang harus diperhatikan yaitu : 

1) Menjaga agama (Hifdz ad-Din) yaitu sebagai alasan diwajibkannya 

berdakwah, bermuamalah secara Islami, dan berjihad jika ada 

yang berusaha merusak agama Islam. Maka, indikator-indikator 

yang menjadi ukuran menjaga agama yaitu (Ali dan Hamid :2014) : 

(1) Doa, berkaitan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh individu 

dalam konsumsi. 

(2) Puasa, maksudnya sebagai cara mengendalikan pengeluaran 

konsumsi individu sekaligus menjalankan perintah agama 

Islam. 

(3) Zakat, berkaitan dengan tingkat kesadaran individu 

menyisihkan sebagian harta untuk di konsumsi oleh individu 

lain. 

(4) Pendidikan agama, berkaitan dengan kemudahan mengakses 

ilmu pengetahuan tentang agama Islam.  

2) Menjaga jiwa (Hifdz An-Nafs) yaitu sebagai alasan diwajibkannya 

pemenuhan kebutuhan pokok untuk hidup seperti sandang, 

pangan, dan papan serta pelaksanaan qishash untuk menjaga 

kemuliaan jiwa manusia. Maka, indikator-indikator yang menjadi 

ukuran menjaga jiwa yaitu (Ali dan Hamid :2014) : 
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(1) Keamanan, berkaitan dengan kepercayaan individu terhadap 

barang tersebut sehingga merasa aman untuk dikonsumsi.  

(2) Kesehatan, berkaitan dengan sikap individu untuk menjamin 

makanan/minuman yang di konsumsi itu sehat bagi tubuhnya. 

(3) Telekomunikasi, berkaitan dengan kepuasan individu terhadap 

alat komunikasi yang dimiliki dan digunakan setiap hari. 

3) Menjaga akal (Hifidz Al-‘Aql) yaitu sebagai alasan diwajibkannya 

menuntut ilmu sepanjang hayat, diharamkannya mengkonsumsi 

benda yang memabukkan dan narkoba. Maka, indikator-indikator 

yang menjadi ukuran menjaga akal yaitu (Ali dan Hamid :2014) : 

(1) Praktek, berkaitan dengan penerapan dalam kehidupan sehari-

hari tentang pengetahuan agama Islam. 

(2) Bahaya, berkaitan dengan bahaya yang dirasakan bagi 

kecerdasan seseorang ketika mengkonsumsi suatu barang. 

(3) Pendidikan, berkaitan dengan pentingnya pendidikan. 

4) Menjaga keturunan (Hifdz An-Nasl) yaitu sebagai alasan 

diwajibkannya memperbaiki kualitas keturunan, dan 

diharamkannya zina serta perkawinan sedarah. Maka, indikator-

indikator yang menjadi ukuran menjaga keturunan yaitu (Ali dan 

Hamid :2014) : 

(1) Pernikahan, berkaitan dengan perubahan pola perilaku 

konsumsi individu karena bertambahnya tanggung jawab. 

(2) Solidaritas, berkaitan dengan rasa peduli individu terhadap 

kehidupan keluarga/tetangga. 

(3) Rumah, berkaitan dengan tempat tinggal yang layak untuk 

keluarga. 
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5) Menjaga harta (Hifdz Al-Mal) yaitu sebagai alasan diwajibkannya 

mengelola dan mengembangkan harta atau kekayaan, sebab 

dengan harta yang kita miliki membuat kita mampu menjaga empat 

tujuan yang ada diatasnya. Serta di haramkannya pencurian, suap, 

bertransaksi riba, dan memakan harta orang lain secara bathil. 

Maka, indikator-indikator yang menjadi ukuran menjaga harta yaitu 

(Ali dan Hamid :2014) : 

(1) Pertukaran/transaksi, berkaitan dengan uang yang 

dipinjam/meminjamkan bunga. 

(2) Pengeluaran, berkaitan dengan kegiatan konsumsi barang/jasa 

yang halal atau haram sesuai daya beli individu. 

(3) Risiko, berkaitan dengan risiko yang dirasakan dari kegiatan 

konsumsinya. 

 Kelima hal pokok tersebut bersumber dari al-Qur’an dan 

merupakan tujuan dari maqasyid al-syariah. Kelima pokok ini 

merupakan bagian dari dharuriyah, yang jika tidak terpenuhi dalam 

kehidupan akan membawa kerusakan bagi manusia (Fauzia, dan 

Riyadi. 2014:65). Menurut Imam Syatibi dalam jurnal “Implementasi 

Konsep Etika dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam, Ikhawan 

Aulia Fatahillah (2013)” menyatakan bahwa tanggung jawab syariah 

adalah dengan menjaga maqasyid syariah. Tanggung jawab yang 

dimaksud berkaitan dengan perilaku konsumsi yang harus diperhatikan 

oleh seorang muslim dalam kehidupannya. Tanggung jawab tersebut 

terdiri dari dari tiga tingkatan yaitu : 

1) Dharuriyah (Primer) adalah sesuatu yang harus ada dalam 

menegakkan maslahat agama dan dunia, jika tidak ada maka 

tidaklah tegak maslahat tersebut dengan benar, bahkan akan 
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rusak, hancur, dan hilang dari kehidupan. Maslahat yang 

dimaksudnya adalah dengan menjaga agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta. Contoh perilaku konsumsi yang termasuk 

dalam dharuriyah adalah makanan-minuman, pakaian, 

kesehatan, dan pendidikan.  

2) Hajiyyah (Sekunder) adalah segala sesuatu yang oleh hukum 

syara tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok 

keperluan manusia di atas, akan tetapi dimaksudkan untuk 

menghilangkan kesempitan (musyaqat) atau berhati-hati (ihtiyah) 

terhadap lima hal tersebut. Hajiyyah dalam kaitannya dengan 

konsumsi, seperti diharamkannya kikir, mubazir dan boros, 

karena walaupun tidak menyebabkan lenyapnya harta, tetapi 

maksudnya adalah menghilangkan kesempitan dalam penegakan 

hal lima di atas yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.  

3) Tahsiniyyah (Tersier) adalah suatu tindakan dan sifat yang harus 

dijauhi oleh akal yang sehat, dipegangi oleh adat kebiasaan yang 

bagus dan dihajati oleh kepribadian yang kuat. Itu semua 

termasuk bagian akhlaq karimah, sopan santun dan adab untuk 

menuju ke arah kesempurnaan. Artinya jika hal ini tidak dapat 

dipenuhi sepenuhnya, maka kehidupan manusia tidaklah sekacau 

sekiranya urusan duniawiyah tidak diwujudkan dan tidak 

membawa kesusahan dan kesulitan seperti tidak dipenuhinya 

urusan hajiyah manusia. Kaitan thasiniyyah dalam konsumsi yaitu 

dengan memberikan sedekah kepada orang yang sangat 

membutuhkan, sebagai bentuk kepedulian, bersopan santun 

dalam melakukan makan dan minum, konsumsi segala sesuatu 

yang bersih, dan tidak mengandung penyakit.   
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 Untuk menjelaskan pengaplikasian maqasyid al-syariah dalam 

ekonomi Islam dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini  (Fauzia, dan 

Riyadi. 2014:69) : 

Gambar 2.1 Kesejahteraan dalam Perspektif Maqasyid al-Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al-Qur’an dan hadis 

Ushul Fiqh 

Maqasyid al-Syariah 

Menjaga al-Kulliyah al-

Khamsah 

Individu Keluarga Masyarakat Negara 

Hukum memenuhi kebutuhan dharuriyah adalah wajib, 
karena ketidakadaan kebutuhan ini akan membahayakan 
manusia. Penjagaan maqasyid al-syariah di mulai dari 
individu yang kemudian akan berpengaruh kepada keluarga, 
masyarakat, dan negara. 

Setelah kebutuhan dharuriyah terpenuhi, maka boleh 
memenuhi kebutuhan hajiyyahnya. Akan tetapi, apabila 
kebutuhan dharuriyah belum terpenuhi, maka tidak boleh 
mendahulukan dharuriyah.  

Setelah kebutuhan dharuriyah dan hajiyyah terpenuhi, maka 
boleh hukumnya memenuhi kebutuhan tahsiniyyah.  

Sumber : Fauzia, dan Riyadi. 2014:69 
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1.2.4.3 Konsep Maslahah dalam Konsumsi berdasarkan 
Maqasyid Syariah 
 

 Dalam konsep ekonomi konvensional, individu melakukan 

konsumsi dengan tujuan memaksimalkan kepuasan atau utility. Hal 

inilah yang membuat individu tidak mampu membatasi kebutuhan dan 

keinginannya. Sedangkan dalam konsep ekonomi Islam, individu 

melakukan konsumsi dengan tujuan maslahah. Sehingga individu 

dapat dikatakan mampu membatasi antara kebutuhan dan keinginan 

dalam melakukan konsumsi. Maslahah yang diperoleh oleh konsumen 

ketika mengkonsumsi suatu barang/jasa yaitu manfaat material, 

manfaat fisik dan psikis, manfaat intelektual, manfaat terhadap 

lingkungan, dan manfaat jangka panjang.  

1. Perbedaan Kebutuhan dan Keinginan 

 Jika masyarakat menghendaki banyak akan suatu barang atau 

jasa maka dalam hal ini akan menyebabkan kenaikan permintaan 

akan barang/jasa tersebut. Hal yang melandasi kenaikan 

permintaan barang/jasa tersebut adalah kebutuhan atau 

keinginan.  Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi 

agar suatu barang/jasa berfungsi secara sempurna. Misalnya 

genting, pintu, dan jendela, merupakan kebutuhan suatu rumah 

tempat tinggal. Begitu pula dengan kebutuhan manusia adalah 

segala sesuatu yang diperlukan agar manusia berfungsi secara 

sempurna, berbeda dan lebih mulia dari mahluk-mahluk lainnya. 

Misalnya baju sebagai penutup aurat dan sepatu sebagai 

pelindung kaki.  

 Sedangkan keinginan adalah hasrat atau harapan seseorang 

yang jika dipenuhi belum tentu meningkatkan kesempurnaan 
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fungsi manusia ataupun barang. Misalnya ketika seseorang 

membangun sebuah rumah menginginkan adanya warna yang 

berbeda setiap ruangan, interior rapi dan indah, dan ruangan yang 

longgar. Maka ketika hal ini terpenuhi maka akan memberikan 

kepuasan tersendiri bagi seseorang. Keinginan bersifat subjektif 

sehingga tidak dapat dibandingkan antara individu satu dengan 

lainnya.  

 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat perbedaan antara kebutuhan 

dan keinginan pada tabel 2.1 di bawah ini.  

Tabel 2.1 Perbedaan Kebutuhan dan Keinginan 

Karakteristik Kebutuhan Keinginan 

Sumber Fitrah Manusia Hasrat manusia 

Hasil Manfaat dan Berkah Kepuasan 

Ukuran Fungsi Preferensi/Selera 

Sifat Objektif Subjektif 

Tuntunan Islam Dipenuhi Dibatasi/Dikendalikan 

Sumber : P3EI, 2014:131. 

2. Hukum Maslahah  

 Hukum mengenai penurunan utilitas marginal tidak 

selamanya berlaku maslahah. Maslahah dalam konsumsi tidak 

seluruhnya secara langsung dapat dirasakan, terutama 

maslahah akhirat atau berkah. Namun maslahah dunia 

manfaatnya sudah bisa dirasakan setelah konsumsi. Dalam 

hal berkah, dengan meningkatnya frekuensi (βi) kegiatan, 

maka tidak akan ada penurunan berkah karena pahala yang 

diberikan atas ibadah mahdah tidak pernah menurun.  

 Sedangkan maslahah dunia akan meningkat dengan 

meningkatnya frekuensi (βi) kegiatan, tetapi pada level 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 
 

tertentu akan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan 

tingkat kebutuhan manusia di dunia adalah terbatas sehingga 

ketika konsumsi dilakukan berlebihan maka akan terjadi 

penurunan maslahah duniawi. Dari pembahasan tersebut 

maka formulasi maslahah sebagai berikut : 

 

 Untuk memberikan gambaran dari penjelasan tersebut 

dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini.  

Tabel 2.2 Maslahah Marginal dari Kegiatan Muamalah Halal 

Frekuensi 

Kegiatan 

(βi) 

Manfaat 

Fisik (f) 

Pahala 

Per Unit 

(p) 

Total 

Pahala 

(βip) 

Maslahah 

F*(1+ 

βip)δ 

Maslahah 

Marginal 

(MM) 

1 10 27 27 280 - 

2 18 27 54 990 710 

3 24 27 81 1968 978 

4 28 27 108 3052 1084 

5 30 27 135 4080 1028 

6 32 27 162 5216 1136 

7 32 27 189 6080 864 

8 30 27 216 6510 430 

 

 Berdasarkan tabel diatas, diasumsikan bahwa konsumen 

yang bersangkutan memerhatikan sepenuhnya kehadiran 

maslahah sehingga nilai 
δ
 adalah sama dengan 1. Seperti 

dijelaskan pada paragraf sebelumnya bahwa maslahah dunia 

akan meningkat dengan meningkatnya frekuensi (βi) kegiatan, 

tetapi pada level tertentu akan mengalami penurunan. Hal ini 

disebabkan tingkat kebutuhan manusia di dunia adalah 

terbatas sehingga ketika konsumsi dilakukan berlebihan maka 

M = F + B 
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akan terjadi penurunan maslahah duniawi. Maka dalam kasus 

ini, dari frekuensi kegiatan ke-1 sampai dengan ke-6 

konsumen dapat dikatakan melakukan konsumsi tidak 

berlebihan. Hal ini dapat dilihat pada nilai maslahah marginal 

(MM) yang mengalami peningkatan meskipun pada frekuensi 

kegiatan ke-5 mengalami penurunan akan tetapi manfaat fisik 

yang dirasakan meningkat. Selanjutnya, pada frekuensi 

kegiatan ke-7 sampai dengan ke-8 konsumen dapat dikatakan 

melakukan konsumsi secara berlebihan karena nilai maslahah 

marginal (MM) dan manfaat fisik mengalami penurunan (P3EI, 

2014:149).  

1.3 Kualitas Hidup 

2.3.1 Pengertian Kualitas Hidup 

  Menurut WHO dalam (Appulembang, dan Dewi : 2017) kualitas 

hidup adalah adanya persepsi individu mengenai posisi kehidupan 

saat ini dan persepsi individu tersebut dapat dipengaruhi oleh budaya 

dan sistem nilai dimana individu tinggal. Hal ini sejalan dengan yang 

dinyatakan oleh Nursalam dalam (Kartiningrum : 2017) kualitas hidup 

adalah konsep analisis kemampuan individu untuk mendapatkan hidup 

yang normal terkait dengan persepsi secara individu mengenai tujuan, 

harapan, standar, dan perhatian secara spesifik terhadap kehidupan 

yang di alami dengan dipengaruhi oleh nilai dan budaya pada 

lingkungan individu tersebut berada.  

  Menurut kamus Webster dalam (Afiyanti : 2010) konsep kualitas 

hidup adalah suatu cara hidup, sesuatu yang esensial untuk 

menyemangati hidup, eksistensi berbagai pengalaman fisik dan mental 
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seseorang yang dapat mengubah eksistensi selanjutnya dari individu 

di kemudian hari, status sosial yang tinggi dan gambaran karakteristik 

tipikal dari kehidupan seorang individu.  

  Menurut Hilderley dalam (Maisaroh : 2017) bagi sebagian orang, 

mereka menganggap kualitas hidup mereka baik atau positif apabila 

mereka mempunyai pekerjaan, keluarga, dan teman-teman.  

1.3.2 Domain Kualitas Hidup 

  Menurut WHO 1998 dalam (Deborah, 2012:9) kualitas hidup 

memiliki konsep yang luas sehingga memiliki 6 domain untuk 

mengukurnya yaitu kesehatan fisik, psikologis, tingkat independensi, 

hubungan sosial, lingkungan, dan keyakinan spritual. Namun, dalam 

beberapa tahun terakhir terdapat beberapa domain kualitas hidup yang 

digabungkan yaitu domain pertama dan ketiga serta domain kedua 

dengan keenam. Oleh karena itu, saat ini domain yang berkembang 

untuk menjadi alat ukur kualitas hidup ada 4 yaitu kesehatan fisik, 

psikologis, sosial, dan lingkungan. Berikut ini adalah indikator-indikator 

yang tercakup dalam 4 domain tersebut : 

1) Domain kesehatan fisik berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan 

oleh seorang individu dalam menjaga kesehatan fisiknya.  

2) Domain psikologis terkait dengan kondisi psikologis seseorang yang 

mempengaruhi kualitas hidupnya seperti perasaan bahagia dan 

tingkat konsentrasi individu dalam beraktivitas. 

3) Domain sosial terkait dengan social support  yang membahas 

bagaimana seseorang merasakan komitmen, penerimaan, dan 

ketersediaan bantuan dari keluarga dan teman-teman.  
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4) Domain lingkungan terkait dengan kepedulian individu terhadap 

lingkungan sekitarnya agar tetap merasa nyaman dan aman. 

 Sedangkan dalam perspektif Islam ada tiga hal yang diperhatikan 

dalam menilai kualitas hidup individu yaitu (Mujib, 2011) : 

1) Takhalli, yaitu mengosongkan diri dari segala sifat-sifat yang kotor 

yang dapat menutup cahaya rohani. Dalam hal ini, fitrah manusia 

merasa rindu kepada Khaliknya. Ia sadar bahwa keinginan untuk 

berjumpa itu terdapat tabir (al-hijab) yang menghalangi interaksi 

dan komunikasinya sehingga ia berusaha menghilangkan tabir 

tersebut. Misalnya perilaku maksiat, riya’, sombong, pendusta, 

thama’ merupakan nuktah-nuktah hitam yang menghalangi 

perolehan kebahagiaan dan kesejahteraan. 

2) Tahalli, yaitu mengisi dan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang 

mulia. Setelah bersih dari kotoran spritual kemudian berusaha 

secara sungguh-sungguh dengan cara mengisi diri dengan perilaku 

yang mulia, seperti ikhlas, tawadhu’, sabar, syukur, qanaah, 

tawakal, dan ridho.  

3) Tajalli, yaitu munculnya kesadaran rabbani. Pada tahapaan ini 

seorang hamba tidak sekadar menjalankan perintah Khalik-nya dan 

menjauhi larangan-Nya, namun manusia merasakan kelezatan, 

kedekatan, kerinduan bahkan bersamaan (ma’iyyah) dengan-Nya. 

Tahapan ini didahului oleh al-fana’ (kesadaran akan ketiadaan 

materi pada diri) dan al-baqa’ (kesadaran akan keberadaan dunia 

spritual), sehingga manusia memperoleh kebahagiaan.   
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1.4 Hubungan Maqasyid al-Syariah dengan Kualitas Hidup 

 Dalam praktik kehidupan di dunia, kehidupan di akhirat tidak dapat 

diamati tetapi perilaku manusia di dunia akan berdampak terhadap 

kehidupan dan kebahagiaanya di akhirat. Selama ini upaya manusia dalam 

mewujudkan kebahagiaanya di dunia sering menimbulkan dampak negatif 

bagi orang lain seperti kurang menjaga kelestarian lingkungan maupun 

kelangsungan hidup manusia jangka panjang. Ketidakmampuan manusia 

dalam menyeimbangkan berbagai kebutuhan di dunia serta keinginan 

manusia yang berlebihan akan berakibat pada gagalnya tercapai 

kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, ekonomi persepktif 

Islam mengajarkan bagaimana manusia memenuhi kebutuhan di dunia 

sehingga dapat tercapai kesejahteraan yang akan membawa kebahagiaan di 

dunia dan di akhirat  atau falah (P3EI, 2014:3).  

 Perspektif ekonomi Islam tentang kesejahteraan didasarkan pada 

pandangan keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan. Kesejahteraan 

menurut ajaran Islam terdiri dari dua pengertian yaitu (P3EI, 2014:4-5) : 

1) Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang di 

dukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu 

dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya 

kebahagiaan harus secara menyeluruh dan seimbang diantara 

keduanya. Begitupun demikian manusia memiliki dimensi indvidual 

sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia apabila terdapat 

keseimbangan di antara  dirinya dengan lingkungan sosialnya. 

2) Kesejahteraan di dunia dan di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup 

di dunia saja melainkan juga akhirat. Kecukupan materi di dunia 

ditujukan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika 

kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu 
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lebih diutamakan, sebab akhirat merupakan suatu kehidupan yang abadi 

dan lebih bernilai atau valuable dibandingkan kehidupan dunia.   

 Selain itu, Al-Qur;an telah menyiratkan indikator kesejahteraan dalam 

surat Quraisy ayat 3-4 yang artinya “Maka hendaklah mereka menyembah 

Tuhan pemilik rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberikan makanan kepada 

mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari 

rasa takut”. Dari dua ayat tersebut maka dapat disimpulkan terdapat tiga 

indikator kesejahteraan yaitu menyembah Tuhan pemilik Ka’bah, 

menghilangkan rasa lapar, dan menghilangkan rasa takut. Berikut 

penjelasan dari ketiga indikator tersebut yaitu  (Sodiq:2015) : 

1) Ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka’bah 

merupakan representasi dari pembangunan mental yang menunjukkan 

bahwa jika semua indikator kesejahteraan telah terpenuhi tidak akan 

menjamin pemiliknya akan merasakan kebahagiaan. Oleh sebab itu, 

ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan dalam 

ibadah kepada-Nya secara ikhlas adalah indikator utama kesejahteraan 

(kebahagiaan yang hakiki). 

2) Hilangnya rasa lapar atau bisa disebut sebagai terpenuhinya konsumsi 

menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan 

konsumsi manusia bersifat secukupnya (hanya untuk menghilangkan 

rasa lapar) dan tidak boleh berlebih-lebihan (mubazir). 

3) Hilangnya rasa takut merupakan representasi dari terciptanya rasa 

aman, nyaman dan damai. Jika berbagai macam tindak kriminalitas 

seperti pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, serta kejahatan-

kejahatan lainnya terjadi dimasyarakat maka dapat dikatakan bahwa 

masyarakat belum merasa sejahtera.  
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 Sedangkan indikator kebahagiaan dari perspektif Islam menurut 

riwayat Ibnu Abbas terdiri dari tujuh indikator yaitu (Hamdan, 2016) :  

1) Hati yang selalu bersyukur (Qalbun Syakirun), artinya selalu merasa 

cukup dengan apa yang dimilikinya (qanaah). Seorang yang pandai 

bersyukur sangatlah cerdas memahami sifat-sifat Allah SWT, sehingga 

apapun yang diberikan Allah dia pasti menerima keputusan Allah SWT. 

2) Pasangan hidup yang shaleh (al-Azwaju Shalihah), artinya pasangan 

hidup yang shaleh akan menciptakan suasana rumah dan keluarga yang 

shaleh pula. Diakhirat kelak seorang suami akan dimintai pertanggung 

jawaban dalam mengajak istri dan anak-anaknya kepada keshalehan.  

3) Anak yang shaleh (al-Auladun Abrar). Sewaktu Rasulullah SAW 

bertawaf, Rasulullah SAW bertemu dengan seorang anak muda yang 

lecet belakangnya. Setelah selesai tawaf Rasulullah bertanya kepada 

anak muda itu “kenapa belakangmu itu?”, jawab anak muda itu “Ya 

Rasulullah saya dari Yaman, saya mempunyai seorang ibu yang sudah 

uzur. Saya sangat mencintai dia dan saya tidak pernah melepaskan dia. 

Saya melepaskan ibu saya hanya ketika buang hajat, ketika shalat, atau 

ketika istirahat selai waktu itu saya akan mendukungnya.” Lalu anak 

muda bertanya “Ya Rasulullah apakah aku sudah termasuk ke dalam 

anak yang sudah berbakti kepada orang tua”?. Nabi SAW sambil 

memeluk anak muda itu dan mengatakan “Sungguh Allah ridho 

kepadamu, anak yang berbakti tapi anakku ketahuilah, cinta orang tuamu 

tidak akan terbalaskan olehmu.” 

4) Lingkungan kondusif untuk iman kita (al-Biah Sholihah), artinya 

lingkungan dengan orang-orang yang mempunyai nilai tambah terhadap 

keimanan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menganjurkan kita untuk 

selalu bergaul dengan orang-orang yang shaleh. Karena orang-orang 
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yang shaleh akan selalu mengajak kepada kebaikan dan mengingatkan 

bila melakukan perbuatan salah. 

5) Harta yang halal (al-Malul Halal), artinya paradigma dalam Islam 

mengenai harya bukanlah pada banyaknya harta tetapi halalnya harta 

tersebut. Namun, ini tidak berarti Islam tidak menyuruh umatnya untuk 

menjadi kaya. Dalam riwayat Imam Muslim menyatakan bahwa orang 

yang hartanya halal karena doanya sangat mudah dikabulkan Allah. 

Harta yang halal juga akan menjauhkan setan dari hatinya. Maka hati 

semakin bersih, suci dan kokoh, sehingga memberikan ketenangan 

dalam hidupnya. oleh karena itu, berbahagialah orang-orang yang selalu 

teliti menjaga kehalalan hartanya. 

6) Memahami Agama (Tafakuh Fid Dien), artinya semangat memahami 

agama diwujudkan dalam semangat memahami ilmu-ilmu agama Islam. 

Semakin ia belajar, maka semakin terangsang untuk belajar lebih jauh 

lagi ilmu mengenai Allah dan risalah-Nya. Allah menjanjikan nikmat bagi 

umat-Nya yang menuntut ilmu, semakin ia belajar semakin cinta kepada 

agamanya, semakin tinggi cintanya kepada Allah dan rasul-Nya. Cinta 

inilah yang akan memberi cahaya bagi hatinya. 

7) Umur yang barokah (Barokatun Umur), artinya umur yang semakin tua 

semakin shaleh yang setiap detiknya diisi dengan ibadah. Orang yang 

mengisi umurnya dengan banyak mempersiapkan diri untuk akhirat 

(melalui amal ibadah) maka semakin tua semakin rindu untuk bertemu 

dengan penciptanya. 

 Istilah yang sering dikenal untuk menggambarkan keadaan hidup yang 

sejahtera secara material maupun spiritual dalam ekonomi Islam adalah 

falah. Falah berasal dari bahasa arab dari kata kerja aflaha yuflihu artinya 

kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan dalam hidup. Sedangkan menurut 
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istilah falah diartikan sebagai keberuntungan jangka panjang (dunia dan 

akhirat) yang berkaitan dengan aspek material dan spiritual (P3EI, 2014:2). 

Untuk kehidupan dunia falah memiliki tiga arti yaitu kelangsungan hidup, 

kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Dapat dikatakan 

bahwa falah memiliki konsep yang multidimensi karena falah mencakup 

aspek perilaku individual (mikro) dan kolektif (makro). Aspek-aspek tersebut 

meliputi spiritualitas dan moralitas, ekonomi, sosial dan budaya, serta politik. 

Aspek pemenuhan secara mikro seperti pemenuhan kebutuhan biologis 

misalnya kesehatan fisik, faktor ekonomis misalnya memiliki sarana 

kehidupan, dan faktor sosial misalnya adanya hubungan persaudaraan dan 

hubungan antarpersonal yang harmonis. Sedangkan aspek pemenuhan 

secara makro seperti keseimbangan ekologi, lingkungan yang higienis, 

manajemen lingkungan hidup, dan kerja sama antaranggota masyarakat 

(P3EI, 2014:2).  

 Oleh karena hal-hal diatas, terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan 

manusia secara seimbang antara kebutuhan spiritual dan material akan 

memberikan dampak yang disebut maslahah. Maslahah merupakan segala 

bentuk keadaan baik material maupun nonmaterial yang mampu 

meningkatkan kedudukan manusia sebagai mahluk yang paling mulia. 

Maslahah terdiri dari manfaat dan berkah, dimana manfaat yang di dapatkan 

berupa manfaat fisik, psikis, dan material (P3EI,2014:127). Sedangkan 

berkah yang dalam penelitian ini di proxikan oleh kualitas hidup dapat 

tercapai ketika masyarakat telah memperoleh kesenangan, kedamaian, dan 

kepuasan. Pencapaian maslahah merupakan tujuan dari maqasyid syariah. 

Dimana maqasyid syariah terdiri dari lima komponen yaitu memelihara 

agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan 

memelihara harta.  
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1.5 Studi Terdahulu  

 Studi terdahulu menjadi salah satu bahan acuan penulis dalam 

melakukan penelitian sehingga dapat menambah teori-teori yang digunakan 

dalam menganalisis penelitian yang dilakukan. Dari studi terdahulu, penulis 

tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian 

penulis. Berikut merupakan studi terdahulu dari beberapa jurnal terkait 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Salman Syed Ali dan Hamid Hasan. 

2014. Menuju Indeks Pembangunan Berbasis Maqasyid Al-Shariah (Studi 

Kasus di Pakistan). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pendekatan 

aksiomatik dengan aplikasi untuk mengukur pembangunan berbasis 

maqasyid shariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini analisis 

pendekatan kesejahteraan sebagai kerangka teoritis dengan menggunakan 

alat penghitungan vis-a-vis. Hasil dari penelitian ini adalah kontribusi paling 

rendah maqasyid syariah terhadap kemiskinan di Pakistan adalah 

memelihara keturunan sedangkan kontribusi paling tinggi adalah memelihara 

harta.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Angela Wulan Deborah. 2012. 

Hubungan Kualitas Hidup dan Psychological Ownership pada Pengemudi 

Mobil Pribadi Usia Muda yang Melakukan Komuter ke Jakarta. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara kualitas hidup dengan 

Psychological Ownership pengemudi mobil pribadi yang melakukan komuter 

ke Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif dengan alat ukur WHOQOL-BREF dari WHO dan alat ukur 

Psychological Ownership. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

adanya hubungan yang signifikan antara tiga domain kualitas hidup yaitu 

domain physical, social relations, dan environment dan Psychological 
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Ownership. Namun, tidak terdapat korelasi secara signifikan antara domain 

psychological dan Psychological Ownership pada pengemudi mobil pribadi 

yang melakukan komuter ke Jakarta.  

 Dari dua studi terdahulu diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

yang membedakan dengan penelitian ini yaitu lebih memfokuskan pada 

pengaruh perilaku konsumsi Islami dengan menjadikan lima hal pokok 

maqasyid syariah yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara 

akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta sebagai tolak ukur 

terhadap kualitas hidup masyarakat di desa Muer, Kabupaten Sumbawa, 

NTB. Selain itu, penelitian ini akan menggunakan analisis Structural 

Equation Modeling (SEM) dengan menggunakan program Smart-PLS. Untuk 

lebih jelas melihat perbedaan perbedaan ini dengan penelitian terdahulu 

dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :  
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Tabel 2.3 Rekapitulasi Studi Terdahulu 

No Peneliti, Judul, Tahun Tujuan Metode Temuan 

1 Salman Syed Ali dan Hamid 
Hasan. 2014. Menuju 
Indeks Pembangunan 
Berbasis Maqasyid al-
Shariah (Studi Kasus di 
Pakistan) 

Untuk memberikan pendekatan 
aksiomatik dengan aplikasi 
untuk mengukur pembangunan 
berbasis maqasyid shariah.  

Digunakan analisis pendekatan 
kesejahteraan sebagai kerangka teoritis 
dengan menggunakan alat 
penghitungan vis-a-vis.  

Hasilnya menunjukkan bahwa 
kontribusi paling rendah 
maqasyid syariah terhadap 
kemiskinan di Pakistan adalah 
memelihara keturunan 
sedangkan kontribusi paling 
tinggi adalah memelihara harta. 

2 Angela Wulan Deborah. 
2012. Hubungan Kualitas 
hidup dan Psychological 
Ownership pada Pengemudi 
Mobil Pribadi Usia Muda 
yang Melakukan Komuter ke 
Jakarta 

Untuk menguji hubungan 
antara Kualitas hidup dan 
Psychological Ownership pada 
Pengemudi Mobil Pribadi Usia 
Muda yang Melakukan Komuter 
ke Jakarta 

Digunakan metode kuantitatif dengan 
alat ukur WHOQOL-BREF dari WHO 
dan alat ukur Psychological Ownership. 

Menunjukkan adanya hubungan 
yang signifikan antara tida 
domain kualitas hidup yaitu 
physical, social relations, dan 
environment dan psychological 
ownership. Sedangkan tidak 
terdapat korelasi secara 
signifikan antara domain 
psychological dan psychological 
ownership pada pengemudi 
mobil pribadi yang melakukan 
komuter ke Jakarta. 

Sumber : diolah peneliti, 2018. 
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1.6 Kerangka Pemikiran 

 Menurut Sujarweni (2014:60) pada dasarnya kerangka pemikiran di 

turunkan dari beberapa teori maupun konsep yang sesuai dengan 

permasalahan yang di teliti, sehingga memunculkan asumsi-asumsi yang 

berbentuk bagan alur pemikiran, yang kemudian dapat dirumuskan ke dalam 

hipotesis operasional atau hipotesis yang dapat di uji. Hal ini sejalan dengan 

yang dinyatakan oleh Mantra dalam (Sujarweni, 2014:60-61) kerangka 

pemikiran dapat berbentuk uraian kualitatif, model matematis, diagram atau 

persamaan-persamaan yang langsung berkaitan dengan bidang ilmu yang di 

teliti.  

 Pada penelitian ini, kerangka pemikirannya adalah mengenai perilaku 

konsumsi perspektif maqasyid syariah. Konsumsi merupakan salah satu 

kegiatan transaksi dalam ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup 

seseorang. Dalam kegiatan konsumsi menurut Islam perlu 

mempertimbangkan Maqasyid syariah terdiri dari lima hal pokok yaitu 

memilihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan tercapainya 

kelima hal pokok tersebut maka tujuan dari konsumsi Islami yaitu maslahah 

juga tercapai. Maslahah terdiri dari manfaat dan berkah dimana berkah yang 

dimaksud dalam penelitian ini akan di proxykan oleh kualitas hidup. 

 Tercapainya maqasyid syariah dalam kegiatan konsumsi akan 

berdampak pada peningkatan kualitas hidup individu. Hal ini dikarenakan 

lima hal pokok yang terkandung didalamnya merupakan kebutuhan primer.    

 Berdasarkan penjelasan di atas maka pada penelitian ini, peneliti 

membuat kerangka pemikiran berbentuk diagram seperti gambar 2.2 di 

bawahini:
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Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Hipotesis 

Kata hipotesis berasal dari kosakata Yunani, yaitu hupo dan thesis. Hupo 

berarti lemah, kurang,  atau di bawah. Sedangkan thesis berarti teori, 

proposisi, atau pernyataan yang di sajikan sebagai bukti. Jadi, hipotesis 

adalah suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu di 

buktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara (Wahyudi, 2017:174). 

Dari pembahasan diatas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1. Hipotesis untuk memelihara agama 

H1 : memelihara Agama memiliki pengaruh terhadap kualitas hidup

Perilaku 

Konsumsi Islami 

Kualitas 

Hidup 

Agama Jiwa Akal Keturunan Harta 

Sumber : Ilustrasi Peneliti, 2018. 

Maqasyid Syariah 
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2. Hipotesis untuk memelihara jiwa 

H2 : memelihara Jiwa memiliki pengaruh terhadap kualitas hidup 

3. Hipotesis untuk memelihara akal 

H3 : memelihara Akal memiliki pengaruh terhadap kualitas hidup 

4. Hipotesis untuk memelihara keturunan atau keluarga 

H4 : memelihara Keturunan  memiliki pengaruh terhadap kualitas hidup 

5. Hipotesis untuk memelihara harta 

H5 : memelihara Harta memiliki pengaruh terhadap kualitas hidup 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Dalam metode penelitian secara garis besar akan menjelaskan jenis 

penelitian, tempat dan waktu penelitian, definisi operasional dan pengukuran 

variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, 

serta metode analisis data. 

1.1 Jenis Penelitian 

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pola 

perilaku konsumsi masyarakat desa Muer menurut maqasyid syariah dan 

untuk mengetahui pengaruh perilaku konsumsi masyarakat desa Muer 

terhadap peningkatan kualitas hidupnya. Dalam penelitian ini ditentukan 

variabel endogen dan variabel eksogen sebagai objek penelitian sehingga 

dapat menunjukkan hubungan antar variabel. Variabel eksogen meliputi 

memelihara agama (X1), memelihara jiwa (X2), memelihara akal (X3), 

memelihara keturunan (X4), dan memelihara harta (X5) sedangkan variabel 

endogen yaitu kualitas hidup (Y). Maka, jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan kuantitatif.  

Menurut Sujarweni (2014:11) penelitian deskriptif merupakan penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu 

variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun 

perbandingan dengan variabel lain. Variabel tersebut dapat menggambarkan 

secara sistematik dan akurat mengenai populasi atau mengenai bidang 

tertentu. 

Menurut Sujarweni (2014 : 6) penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian 

yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan 

menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari 
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kuantifikasi. Pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-

gejala yang mempunyai karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia 

yang dinamakan sebagai variabel. Sedangkan menurut Priadana (2009 : 3) 

penelitian kuantitatif adalah penelitian yang lebih menekankan pada 

pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan 

angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.    

1.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada rumah tangga yang berada pada Desa 

Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, NTB. Pemilihan lokasi 

ini dikarenakan desa Muer memiliki jumlah penduduk sebesar 3.474 dengan 

tingkat kepadatan 93 (jiwa/km2) pada tahun 2016. Sehingga menempatkan 

desa Muer pada urutan ke 3 dengan jumlah penduduk terbanyak setelah 

Desa Plampang 5.452 jiwa dengan kepadatan 131 (jiwa/km2) dan Desa 

Sepayung 4.678 jiwa dengan kepadatan 110 (jiwa/km2). Dengan total 

penduduk Desa Muer sebesar 3.474 jiwa merupakan penduduk beragama 

Islam sedangkan desa Plampang dan Spayung terbagi dalam penduduk 

yang beragama Kristen Protestan dan Hindu (Kecamatan Plampang Dalam 

Angka, 2017). 

Sedangkan waktu penelitian akan dilaksanakan pada kurang lebih dua 

bulan yaitu dari bulan Januari 2019 sampai bulan Maret 2019.  

1.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

Definisi operasional adalah variabel penelitian yang dimaksudkan untuk 

memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis 

(Sujarweni, 2014 : 87). Sedangkan menurut Neuman dalam (Suryani dan 

Hendrayadi. 2015 : 124-125) ada dua proses utama dalam pengukuran 

variabel yaitu konseptualisasi dan operasionalisasi. Konseptual adalah 

pernyataan mengenai ide dalam kata-kata tertentu atau istilah teoretis yang 
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berkaitan dengan ide-ide atau konsep lain. Sedangkan operasional 

adalah proses pemindahan dari definisi konseptual suatu konstruk kepada 

aktivitas atau pengukuran tertentu yang memungkinkan peneliti 

mengamatinya atau secara empiris.  

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Definisi Variabel Indikator Skala Variabel 

Kualitas Hidup 

(Y) (Laten 

Endogen) 

Kegiatan 

konsumsi dalam 

memenuhi 

kebutuhan 

sehari-hari dapat 

meningkatkan 

kesejahteraan 

dan kebahagiaan 

pada masyarakat 

desa Muer  

kesehatan fisik 

(Y1.1), psikologis 

(Y1.2), sosial 

(Y1.3), dan 

lingkungan (Y1.4)  
Ordinal 

Memelihara 

Agama (X1) 

(Laten Eksogen) 

Kegiatan 

konsumsi dalam 

memenuhi 

kebutuhan 

sehari-hari dapat 

meningkatkan 

kepatuhan pada 

agama 

doa (X1.1), 

puasa (X1.2), 

zakat (X1.3), 

pendidikan 

agama (X1.4)  
Ordinal 
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Variabel Definisi Variabel Indikator Skala Variabel 

Memelihara Jiwa 

(X2) (Laten 

Eksogen) 

Kegiatan 

konsumsi dalam 

memenuhi 

kebutuhan 

sehari-hari dapat 

menghindari 

individu dari 

bahaya  

Keamanan 

(X2.1), 

kesehatan 

(X2.2), dan 

Telekomuniaksi 

(X2.3) 

Ordinal 

 

Memelihara Akal 

(X3) (Laten 

Eksogen) 

Kegiatan 

konsumsi dalam 

memenuhi 

kebutuhan 

sehari-hari dapat 

meningkatkan 

pengetahuan 

pada individu 

Praktek (X3.1), 

bahaya (X3.2), 

pendidikan 

(X3.3). 
Ordinal 

Memelihara 

Keturunan (X4) 

(Laten Eksogen) 

Kegiatan 

konsumsi dalam 

memenuhi 

kebutuhan 

sehari-hari untuk 

melindungi 

keluarga 

Pernikahan 

(X4.1), solidaritas 

(X4.2), rumah 

(X4.3),  Ordinal 

Memelihara 

Harta (X5) (Laten 

Eksogen) 

Penggunaan 

harta sesuai 

dengan syariat 

Islam 

Penukaran 

(X5.1), 

pengeluaran 

(X5.2), risiko 

(X5.3),  

Ordinal 

 

Berdasarkan definisi operasional diatas, maka dapat 

dibentuk diagram jalur atau diagram path seperti berikut :
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X1 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

X1.4 

X2 X3 

X2.1 X3.1 

Y 

Y1.1 Y1.2 Y1.4 Y1.3 

X2.2 X3.2 

X3.3 

X4 

X4.1 

X4.2 

X4.3 

X5 

X5.1 

X5.2 

X5.3 X2.3 
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1.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian  

Menurut Sekaran (2006) dalam Hendrayadi dan Suryani 

(2015:190) populasi adalah sebagai keseluruhan kelompok orang, 

kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Sedangkan 

menurut Sujarweni (2014:65) populasi adalah keseluruhan jumlah yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Maka, populasi pada  penelitian ini adalah seluruh 

masyarakat desa Muer pada tahun 2016 sebanyak 3.474 jiwa. 

2. Sampel Penelitian 

Menurut Sujarweni (2014:65) sampel adalah bagian dari sejumlah 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. 

Sedangkan menurut Hendrayadi dan Suryani (2015:192) sampel adalah 

sebagian dari populasi yang akan diambil untuk diteliti dan hasil 

penelitiannya digunakan sebagai representasi dari populasi secara 

keseluruhan. Dengan demikian, sampel dapat dinyatakan sebagai 

bagian dari populasi yang di ambil dengan teknik atau metode tertentu 

untuk diteliti dan digeneralisasi terhadap populasi.   

Pada penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah 

nonprobability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi 

untuk dipilih menjadi anggota sampel, dengan metode purposive 

sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau 

kriteria-kriteria tertentu (Sujarweni, 2014:69). Alasan menggunakan 

metode purposive sampling adalah karena semua sampel tidak memiliki 

kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, 
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peneliti menetapkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang 

harus dipenuhi oleh sampel. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel 

yaitu penduduk desa Muer dengan penetapan kriteria yaitu penduduk 

yang bekerja sebagai petani. Alasan memilih penduduk dengan jenis 

pekerjaan petani karena kontribusi terbesar pada PDRB atas dasar 

harga berlaku menurut lapangan usaha di provinsi NTB periode 2015-

2017 yaitu sebesar 21,97% adalah dari sektor pertanian.  

Untuk menentukan jumlah atau ukuran sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian maka akan dihitung berdasarkan rumus 

Slovin.  

  
 

          
 

Keterangan : 

n : Ukuran Sampel 

N : Populasi 

e : Nilai presisi atau signifikansi 

Pada penelitian ini nilai e = 10%, karena penelitian ini 

diperuntukkan menguji teori bukan mengembangkan teori. 

Dikatakan demikian, karena baik variabel endogen yaitu kualitas 

hidup maupun variabel eksogen yaitu maqasyid syariah bersifat 

laten atau nilai kuantitatifnya tidak dapat diketahui secara tampak. 

Selain itu, kualitas hidup diukur berdasarkan indikator-indikator 

yang dikembangkan oleh World Health Organization Quality of 

Life (WHOQOL-BREF). Sehingga dapat dikatakan bahwa masih 

sedikit yang melakukan penelitian tentang hubungan konsumsi 

Islam dengan kualitas hidup. Oleh karena itu, besarnya sampel 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang dilakukan peneliti untuk 

mengungkap atau menjaring informasi kuantitatif dari responden sesuai 

dengan lingkup penelitian. Pada penelitian ini metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah kuesioner dan observasi partisipasi. Kuesioner 

adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada para responden 

untuk dijawab (Sujarweni, 2014:75).  Sedangkan observasi partisipasi adalah 

metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data 

penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana peneliti terlibat 

dalam keseharian informan (Sujarweni, 2014:33). 

1.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan berdasarkan tujuan penelitian dan 

sifat data. Untuk mengetahui pola perilaku konsumsi masyarakat desa Muer 

menurut maqasyid syariah digunakan analisis deskriptif. Sedangkan  untuk 

mengetahui dampak perilaku konsumsi masyarakat desa Muer terhadap 

peningkatan kualitas hidupnya digunakan analisis Partial Least Square 

(PLS).  

Terdapat dua alasan menggunakan analisis PLS dalam penelitian ini yaitu 

pertama, berkaitan dengan asumsi normalitas. Dalam metode analisis 

menggunakan regresi ada beberapa asumsi klasik yang harus terpenuhi 

sehingga dapat dikatakan BLUE (Best, Linear, Unbiassed Estimate) dan
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 salah satunya asumsi klasik itu adalah normalitas. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini baik variabel endogen maupun variabel eksogen bersifat 

variabel laten. Dikatakan variabel laten adalah variabel yang nilai 

kuantitatifnya tidak dapat diketahui secara tampak (Hussein,2015). Atas 

dasar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa akan sangat sulit 

mendapatkan data yang terdistribusi normal. Kedua, dapat memberikan 

gambaran pengaruh langsung dan tidak langsung dari setiap variabel. 

Maksudnya, apabila menggunakan regresi berganda ataupun multivariate 

ANOVA (MANOVA) hanya mampu memberikan gambaran pengaruh secara 

langsung yaitu hanya antara variabel independen terhadap variabel 

dependen. Namun, apabila menggunakan SEM PLS berbasis varian maka 

pengujian dapat dilakukan secara bersama-sama. 

PLS merupakan salah satu metode statistika Structural Equation 

Modeling (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan 

pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. 

Perbedaan mendasar PLS SEM berbasis varian dengan LISREL atau AMOS 

yang berbasis kovarian adalah tujuan penggunaanya. SEM berbasis 

kovarian bertujuan untuk pengujian atau konfirmasi teori sedangkan SEM 

varian bertujuan untuk memprediksi model atau untuk pengembangan teori 

(Abdillah dan Hartono, 2015:164). PLS hampir sama dengan regresi 

Principal Components Analysis (PCA), analisis Canonical, dan Alternating 

Least Squares, tetapi PLS merupakan alternatif yang lebih baik 

dibandingkan regresi berganda dan metode regresi PCA karena 

menghasilkan parameter model yang lebih kokoh tanpa mengubah atau 

mengalibrasi ulang sampel dari populasi (Abdillah dan Hartono, 2015:163).  
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Analisa yang dilakukan dalam Partial Least Square (PLS) terdiri dari tiga 

tahap yaitu outer model, inner model, dan pengujian hipotesa. Berikut 

penjelasan dari tiga tahap tersebut. 

3.6.1 Analisis Outer Model (Model Pengukuran) 

Outer model atau model pengukuran adalah model yang 

menggambarkan hubungan antara blok indikator dengan variabel 

latennya. Bentuk persamaan pada model outer reflektif yaitu : 

x = גx ξ + δ 

y = גy ε + ε 

Keterangan : 

x dan y adalah indikator variabel laten eksogen dan endogen. גx dan  גy 

merupakan matriks loading yang menggambarkan koefisien regresi 

sederhana yang menghubungkan variabel laten dengan indikatornya, 

sedangkan ε menggambarkan vektor endogen (dependen) variabel 

laten dan ξ adalah vektor variabel eksogen residual diukur dengan δ 

dan ε sebagai kesalahan pengukuran.  

Analisis outer model bertujuan untuk memastikan pengukuran yang 

digunakan layak (valid dan reliabel). Untuk menganalisis validitas 

pengukuran  dapat dilihat dari dua indikator yaitu :  

1) Validitas konvergen, berkaitan dengan prinsip bahwa pengukur-

pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Uji 

validitas konvergen dalam PLS dengan indikator reflektif dinilai 

berdasarkan loading faktor (korelasi antara skor item atau skor 

komponen dengan skor konstruk) yang mengukur konstruk 

tersebut. Rule of thumb yang digunakan untuk validitas konvergen 
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adalah outer loading > 0.7, dan average variance extracted (AVE) 

> 0.5.  

2) Validitas diskriminan, berkaitan dengan prinsip bahwa pengukur-

pengukur konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi 

dengan tinggi. Uji validitas diskriminan dinilai berdasarkan cross 

loading ( lebih dari 0,7 dalam satu variabel) pengukuran dengan 

konstruknya.  

Sedangkan analisis reliabilitas pengukuran dapat dilihat dari dua 

metode yaitu : 

1) Cronbach’s alpha, mengukur batas bawah nilai realibilitas suatu 

konstruk. Nilai yang diharapkan > 0,6 untuk semua konstruk. 

2) Composite reliability, mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas 

suatu konstruk. Nilai yang diharapkan > 0,7, namun meskipun nilai 

0,6 masih dapat diterima.  

3.6.2 Analisis Inner Model (Model Struktural) 

Analisis inner model menspesifikasikan hubungan antar variabel 

laten berdasarkan teori. Model persamaannya sebagai berikut : 

εj= Σi βji εi + Σi үjb ξb + δi 

Keterangan : 

Dimana δi adalah vektor variabel residual, βji dan үjb adalah koefisien 

jalur yang menghubungkan prediktor endogen dan laten eksogen 

sepanjang range indeks i dan b.  

Inner model dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan R2 untuk 

konstruk dependen dan nilai koefisien path atau t-values tiap path 

untuk uji signifikansi antarkonstruk. Nilai R2 digunakan untuk mengukur 

tingkat variasi perubahan variabel independen (X) terhadap variabel 
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dependen (Y). Semakin tinggi nilai R2 maka semakin baik model 

prediksi dari model penelitian yang diajukan.  

3.6.3 Pengujian Hipotesa  

Hipotesis yang digunakan dalam menguji outer model dan inner 

adalah sebagai berikut : 

1) Hipotesis statistik untuk outer model yaitu : 

H0 : λi = 0 (indikator ke-i tidak signifikan) 

H1 : λi ≠ 0 (indikator ke-i signifikan) 

2) Hipotesis statistik untuk inner model yaitu : 

H0 : γi = 0 (variabel eksogen ke-i tidak signifikan) 

Hi : γi ≠ 0 (variabel eksogen ke-i signifikan) 

3) Pengujian statistik uji-t yaitu : 

  
  

       
 atau   

  

       
 

jika diperoleh nilai statistik t lebih besar (>) dari nilai kritis pada 

hipotesis two-tailed antara lain sebesar 1,65 untuk taraf signifikansi 

10%, 1,96 untuk taraf signifikansi 5%, dan 2,58 untuk taraf 

signifikansi 1%. Maka dapat ditarik kesimpulan koefisien jalur 

signifikan atau sebaliknya. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Deskriptif Desa Muer Kecamatan Plampang Provinsi NTB 

Kecamatan Plampang merupakan salah satu kecamatan dalam wilayah 

administrasi Kabupaten Sumbawa yang terletak di bagian timur wilayah 

Kabupaten Sumbawa dengan jarak ± 63 km2 dari ibu kota kabupaten dan 

memiliki luas wilayah 418,69 km2. Ketinggian rata-rata Kecamatan 

Plampang 10,05 meter di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS 

2016 Curah hujan terbanyak di kecamatan Plampang terjadi pada bulan 

Desember mencapai 508 mm yang terjadi 25 hari hujan dengan rata-rata 

curah hujan 20 mm. Desa di Kecamatan Plampang berjumlah 11 desa dan 

Desa Muer termasuk salah satu desa di wilayah administrasi Kecamatan 

Plampang.  

Desa muer terdiri dari 5 dusun dan 25 Rukun Tetangga  yang tersebar di 

9 Rukun Warga. 5 dusun tersebut yaitu dusun Muer A, dusun Muer B, dusun 

Kelepe, dusun Buin Cente, dusun Telaga Lompa. Sebagian besar penduduk 

desa Muer berprofesi sebagai petani sehingga desa Muer menjadi salah 

satu desa dengan klasifikasi desa swasembada dengan luas wilayah 3.729 

hektar serta jarak tempuh dari desa Muer ke ibukota kecamatan 7 km. 

Berdasarkan data BPS penduduk desa Muer pada 3 tahun terakhir 

mengalami fluktuatif yaitu pada tahun 2016 3.474 jiwa, tahun 2017 

mengalami peningkatan yaitu 3.502 jiwa, sedangkan pada tahun 2018 

mengalami penurunan yaitu 3.417 jiwa. dari total jumlah penduduk desa 

Muer tersebut, seluruh penduduk merupakan penduduk yang beragama 

Islam.  
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Munculnya berbagai macam sarana perekonomian yang ada di suatu 

wilayah merupakan salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi 

masyarakat karena keberadaan sarana perekonomian seperti koperasi, 

perbankan, pasar, pertokoan, kios serta warung menjadi sarana mobilitas 

perekonomian masyarakat. Di desa Muer memiliki sarana perekonomian 

yaitu kios sebanyak 24 unit, warung sebanyak 4 unit, dan dagang bensin 

sebanyak 4 unit.   

4.2 Karakteristik Responden 

Pada penelitian ini sampel yang digunakan berjumlah 97 penduduk yang 

berprofesi sebagai petani di Desa Muer Kecamatan Plampang, NTB. Pada 

bagian ini akan diuraikan karakteristik penduduk yang menjadi responden 

dalam penelitian ini yang berdasarkan dengan jenis kelamin, usia, dan 

Tingkat pendidikan.   

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Gambaran responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada 

gambar 4.1 berikut ini : 

Gambar 4.1 : Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

 

 

 

 Sumber : Data primer, diolah 2019 
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Gambar 4.1 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

yaitu sebesar 71% adalah jenis kelamin laki-laki dan hanya 29% 

responden dengan jenis kelamin perempuan. 

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Gambaran responden berdasarkan usia dapat dilihat pada gambar 4.2 

berikut ini : 

Gambar 4.2 : Presentase Responden Berdasarkan Usia 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden yaitu 26% berusia 41-50. Kemudian presentase kelompok usia 

responden terbanyak kedua yaitu 23% berusia 51-60 sedangkan 

presentase kelompok usia responden paling sedikit yaitu 7% berusia 61-

70.  

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

Gambaran responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat 

pada gambar 4.3 berikut ini : 
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Gambar 4.3 : Presentase Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 4.3 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden yaitu sebesar 45% merupakan lulusan SD. Kemudian 

responden terbanyak kedua yaitu sebesar 29% merupakan lulusan SMA, 

sedangkan responden yang paling sedikit yaitu sebesar 6% merupakan 

lulusan Perguruan Tinggi.   

4.3 Hasil Dan Pembahasan 

Berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pola perilaku 

konsumsi masyarakat Desa Muer menurut perspektif maqasyid syariah dan 

untuk mengetahui pengaruh perilaku konsumsi masyarakat Desa Muer 

terhadap kualitas hidupnya. Maka dalam subbab ini akan menjelaskan kedua 

tujuan penelitian tersebut.  

4.3.1 Pola Perilaku Konsumsi Masyarakat Desa Muer Menurut 
Perspektif Maqasyid Syariah 

Berdasarkan tujuan konsumsi dalam ekonomi Islam yaitu 

maslahah maka pola perilaku konsumsi untuk mencapai tujuan 

tersebut yaitu mengkonsumsi barang/jasa yang lebih memberikan 

manfaat daripada yang mendatangkan mudharat.  Dengan kata lain, 

Sumber : Data primer, diolah 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 
 

pola konsumsi yang dimaksud adalah mengkonsumsi barang/jasa 

dengan memprioritaskan kebutuhan bukan keinginan. Kebutuhan 

terkait dengan segala sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu 

barang/jasa berfungsi secara sempurna sedangkan keinginan terkait 

dengan hasrat atau harapan seseorang yang apabila terpenuhi belum 

tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia atau barang 

dan jasa (P3EI,2014:130).  

Pada penelitian ini pola perilaku konsumsi masyarakat Desa Muer 

menurut perspektif maqasyid syariah dapat diketahui melalui Maqashid 

Syariah Composite Index (MSCI). MSCI ini digunakan untuk 

mengetahui variabel mana yang mendapatkan pertimbangan paling 

dominan individu dalam melakukan konsumsi. Berikut dapat dilihat 

pada gambar diagram radar dibawah ini. 

Gambar 4.4 : Pola Perilaku Konsumsi Masyarakat Desa Muer 
Menurut Perspektif Maqasyid Syariah Composite 
Index 

 

 

  

 

 

 

 

Sumber : Data Primer, diolah 2019 
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Berdasarkan gambar 4.4 diatas maka dapat diketahui MSCI setiap 

variabel yaitu variabel memelihara agama dengan indeks sebesar 

0.0308, variabel memelihara jiwa dengan indeks sebesar 0.0245, 

variabel memelihara akal dengan indeks sebesar 0.0189, variabel 

memelihara keturunan dengan sebesar 0.0172, dan variabel 

memelihara harta dengan indeks sebesar 0.0175. Dari hasil indeks 

tersebut dapat diinterpretasikan bahwa masyarakat Desa Muer dalam 

melakukan konsumsi relatif mempertimbangkan memelihara agama, 

memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara 

keturunan. Sehingga dapat dikatakan secara garis besar pola 

konsumsi masyarakat Desa Muer terbagi menjadi dua macam yaitu 

konsumsi yang ditujukan untuk ibadah (akhirat) dan konsumsi untuk 

memenuhi kebutuhan/keinginan manusia semata (dunia). Oleh karena 

itu, pola konsumsi masyarakat Desa Muer telah sesuai menurut 

perspektif maqasyid syariah. Maka dari hal tersebut tujuan konsumsi 

dalam ekonomi Islam dikatakan tercapai karena masyarakat Desa 

Muer dalam kegiatan konsumsinya akan mendapatkan manfaat dan 

berkah (maslahah). Seperti yang dinyatakan oleh Abdul Wahab Khallaf 

bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan 

terpenuhinya kebutuhan yang dharuriyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah.  

4.3.2 Analisa Hasil Structur Equation Modelling Partial Least Square 
(SEM-PLS) 

Pada subbab ini ada tiga tahap dalam menganalisa hasil SEM-

PLS yang terdiri dari : 

4.3.2.1 Analisa Outer Model (Model Pengukuran) 

Terdapat 2 metode yang harus dianalisis dalam model ini yaitu :  
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1. Validitas Data 

Dalam menganalisis validitas data pengukuran dapat dilihat 

dari 2 indikator yaitu : 

1) Validitas Konvergen merupakan pengukur-pengukur dari 

suatu konstruk  seharusnya berkorelasi tinggi. Nilai yang 

dapat dianalisis dalam validitas konvergen ini adalah : 

(1) Nilai outer loading > 0,7 

Tabel 4.1 Nilai Outer Loading 

Indikator X1 X2 X3 X4 X5 Y 

X1.1 0,834      

X1.2 0,798      

X1.3 0,795      

X1.4 0,818      

X2.1  0,875     

X2.2  0,874     

X2.3  0,776     

X3.1   0,898    

X3.2   0,877    

X3.3   0,924    

X4.1    0,912   

X4.2    0,936   

X4.3    0,895   

X5.1     0,880  

X5.2     0,919  

X5.3     0,913  

Y1.1      0,883 

Y1.2      0,922 

Y1.3      0,923 

Y1.4      0,965 

Berdasarkan hasil outer loading diatas maka seluruh 

indikator dinyatakan valid karena nilai outer 

loadingnya > 0,7. 
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(2) Nilai AVE > 0,5 

Tabel 4.2 Nilai Average Variance Extracted 

Variabel AVE 

Memelihara Agama (X1) 0,658 

Memelihara Jiwa (X2) 0,710 

Memelihara Akal (X3) 0,810 

Memelihara Keturunan 
(X4) 

0,836 

Memelihara Harta (X5)  0,817 

Kualitas Hidup (Y) 0,853 

Berikut ini adalah interpretasi dari nilai AVE dari 

setiap variabel: 

(1) Memelihara Agama 

Variabel ini memiliki nilai AVE sebesar 0,658 > 

0,5 maka dapat dikatakan variabel X1 telah 

memenuhi kriteria validitas konvergen 

(2) Memelihara Jiwa 

Variabel ini memiliki nilai AVE sebesar 0,710 > 

0,5 maka dapat dikatakan variabel X2 telah 

memenuhi kriteria validitas konvergen 

(3) Memelihara Akal 

Variabel ini memiliki nilai AVE sebesar 0,810 > 

0,5 maka dapat dikatakan variabel X3 telah 

memenuhi kriteria validitas konvergen 

(4) Memelihara Keturunan 

Variabel ini memiliki nilai AVE sebesar 0,836 > 

0,5 maka dapat dikatakan variabel X4 telah 

memenuhi kriteria validitas konvergen 

(5) Memelihara Harta 

Variabel ini memiliki nilai AVE sebesar 0,817 > 

0,5 maka dapat dikatakan variabel X5 telah 

memenuhi kriteria validitas konvergen 

(6) Kualitas Hidup 

Variabel ini memiliki nilai AVE sebesar 0,853 > 

0,5 maka dapat dikatakan variabel Y telah 

memenuhi kriteria validitas konvergen 
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Kesimpulannya keenam variabel laten yaitu X dan Y 

sudah dapat menjelaskan masing-masing 

indikatornya. 

2) Validitas Diskriminan, Mengukur validitas diskriminan 

dengan ketentuan bahwa korelasi antara indikator 

dengan variabel latennya > korelasi antara indikator 

dengan variabel laten lainnya atau dapat diketahui 

melalui nilai cross loading > 0,7 dalam satu variabel. 

Berikut hasil cross loading : 

Tabel 4.3 Hasil Cross Loading Variabel Manifest 
Terhadap Variabel Latennya 

 
Indikator X1 X2 X3 X4 X5 Y 

X1.1 0,834 0,582 0,532 0,601 0,563 0,600 

X1.2 0,798 0,437 0,448 0,466 0,445 0,490 

X1.3 0,795 0,439 0,444 0,439 0,455 0,472 

X1.4 0,818 0,796 0,813 0,723 0,770 0,812 

X2.1 0,700 0,875 0,815 0,696 0,736 0,844 

X2.2 0,636 0,874 0,737 0,620 0,666 0,767 

X2.3 0,515 0,776 0,649 0,458 0,604 0,651 

X3.1 0,626 0,801 0,898 0,727 0,806 0,868 

X3.2 0,751 0,751 0,877 0,727 0,819 0,869 

X3.3 0,645 0,811 0,924 0,682 0,825 0,905 

X4.1 0,674 0,695 0,732 0,912 0,746 0,745 

X4.2 0,691 0,684 0,792 0,936 0,768 0,821 

X4.3 0,605 0,563 0,631 0,895 0,598 0,665 

X5.1 0,595 0,689 0,790 0,727 0,880 0,786 

X5.2 0,749 0,715 0,806 0,724 0,919 0,835 

X5.3 0,629 0,756 0,863 0,656 0,913 0,868 

Y1.1 0,674 0,834 0,867 0,737 0,829 0,883 

Y1.2 0,774 0,822 0,899 0,791 0,838 0,922 

Y1.3 0,680 0,809 0,922 0,668 0,864 0,923 

Y1.4 0,812 0,864 0,927 0,823 0,862 0,965 
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a. Pengujian validitas diskriminan untuk indikator- 

indikator variabel laten X1 

(1) Korelasi antara indikator i1x1 denga varibael 

laten X1 sebesar 0,834 dan korelasi antara i1x1 

dengan variabel laten X2 sebesar 0,582. Maka 

dapat disimpulkan bahwa nilai cross loading i1x1 

dengan variabel laten dalam bloknya (X1) > 0,7. 

(2) Korelasi antara indikator i2x1 denga varibael 

laten X1 sebesar 0,798 dan korelasi antara i2x1 

dengan variabel laten X2 sebesar 0,437. Maka 

dapat disimpulkan bahwa nilai cross loading i2x1 

dengan variabel laten dalam bloknya (X1) > 0,7. 

(3) Korelasi antara indikator i3x1 denga varibael 

laten X1 sebesar 0,795 dan korelasi antara i3x1 

dengan variabel laten X2 sebesar 0,439. Maka 

dapat disimpulkan bahwa nilai cross loading i3x1 

dengan variabel laten dalam bloknya (X1) > 0,7. 

(4) Korelasi antara indikator i4x1 denga varibael 

laten X1 sebesar 0,818 dan korelasi antara i4x1 

dengan variabel laten X2 sebesar 0,796. Maka 

dapat disimpulkan bahwa nilai cross loading i4x1 

dengan variabel laten dalam bloknya (X1) > 0,7. 

b. Pengujian validitas diskriminan untuk indikator-

indikator variabel laten X2 

(1) Korelasi antara indikator i1x2 dengan variabel 

laten X2 sebesar 0,875 dan korelasi antara i1x2 

dengan variabel laten X3 sebesar 0,815. Maka 
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dapat disimpulkan bahwa nilai cross loading i1x2 

dengan variabel laten dalam bloknya (X2) > 0,7. 

(2) Korelasi antara indikator i2x2 dengan variabel 

laten X2 sebesar 0,874 dan korelasi antara i2x2 

dengan variabel laten X3 sebesar 0,737. Maka 

dapat disimpulkan bahwa nilai cross loading i2x2 

dengan variabel laten dalam bloknya (X2) > 0,7. 

(3) Korelasi antara indikator i3x2 dengan variabel 

laten X2 sebesar 0,776 dan korelasi antara i3x2 

dengan variabel laten X3 sebesar 0,649. Maka 

dapat disimpulkan bahwa nilai cross loading i3x2 

dengan variabel laten dalam bloknya (X2) > 0,7. 

c. Pengujian validitas diskriminan untuk indikator-

indikator variabel laten X3 

(1) Korelasi antara indikator i1x3 dengan variabel 

laten X3 sebesar 0,898 dan korelasi antara i1x3 

dengan variabel laten X4 sebesar 0,727. Maka 

dapat disimpulkan bahwa nilai cross loading i1x3 

dengan variabel laten dalam bloknya (X3) > 0,7. 

(2) Korelasi antara indikator i2x3 dengan variabel 

laten X3 sebesar 0,877 dan korelasi antara i1x3 

dengan variabel laten X4 sebesar 0,727. Maka 

dapat disimpulkan bahwa nilai cross loading i2x3 

dengan variabel laten dalam bloknya (X3) > 0,7. 

(3) Korelasi antara indikator i3x3 dengan variabel 

laten X3 sebesar 0,924 dan korelasi antara i1x3 

dengan variabel laten X4 sebesar 0,682. Maka 
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dapat disimpulkan bahwa nilai cross loading i3x3 

dengan variabel laten dalam bloknya (X3) > 0,7. 

d. Pengujian validitas diskriminan untuk indikator-

indikator variabel laten X4 

(1) Korelasi antara indikator i1x4 dengan variabel 

laten X4 sebesar 0,912 dan korelasi antara i1x4 

dengan variabel laten X5 sebesar 0,746. Maka 

dapat disimpulkan bahwa nilai cross loading i1x4 

dengan variabel laten dalam bloknya (X4) > 0,7. 

(2) Korelasi antara indikator i2x4 dengan variabel 

laten X4 sebesar 0,936 dan korelasi antara i2x4 

dengan variabel laten X5 sebesar 0,768. Maka 

dapat disimpulkan bahwa nilai cross loading i2x4 

dengan variabel laten dalam bloknya (X4) > 0,7. 

(3) Korelasi antara indikator i3x4 dengan variabel 

laten X4 sebesar 0,895 dan korelasi antara i1x4 

dengan variabel laten X5 sebesar 0,598. Maka 

dapat disimpulkan bahwa nilai cross loading i3x4 

dengan variabel laten dalam bloknya (X4) > 0,7. 

e. Pengujian validitas diskriminan untuk indikator-

indikator variabel laten X5 

(1) Korelasi antara indikator i1x5 dengan variabel 

laten X5 sebesar 0,880 dan korelasi antara i1x5 

dengan variabel laten Y sebesar 0,786. Maka 

dapat disimpulkan bahwa nilai cross loading i1x5 

dengan variabel laten dalam bloknya (X5) > 0,7. 
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(2) Korelasi antara indikator i2x5 dengan variabel 

laten X5 sebesar 0,919 dan korelasi antara i2x5 

dengan variabel laten Y sebesar 0,835. Maka 

dapat disimpulkan bahwa nilai cross loading i2x5 

dengan variabel laten dalam bloknya (X5) > 0,7. 

(3) Korelasi antara indikator i3x5 dengan variabel 

laten X5 sebesar 0,913 dan korelasi antara i3x5 

dengan variabel laten Y sebesar 0,868. Maka 

dapat disimpulkan bahwa nilai cross loading i3x5 

dengan variabel laten dalam bloknya (X5) > 0,7. 

f. Pengujian validitas diskriminan untuk indikator-

indikator variabel laten Y 

(1) Korelasi antara indikator Y1.1 dengan variabel 

laten Y sebesar 0,883 dan korelasi antara Y1.1 

dengan variabel laten X5 sebesar 0,829. Maka 

dapat disimpulkan bahwa nilai cross loading 

Y1.1 dengan variabel laten dalam bloknya (Y) > 

0,7. 

(2) Korelasi antara indikator Y1.2 dengan variabel 

laten Y sebesar 0,922 dan korelasi antara Y1.2 

dengan variabel laten X5 sebesar 0,838. Maka 

dapat disimpulkan bahwa nilai cross loading 

Y1.2 dengan variabel laten dalam bloknya (Y) > 

0,7. 

(3) Korelasi antara indikator Y1.3 dengan variabel 

laten Y sebesar 0,923 dan korelasi antara Y1.3 

dengan variabel laten X5 sebesar 0,864. Maka 
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dapat disimpulkan bahwa nilai cross loading 

Y1.3 dengan variabel laten dalam bloknya (Y) > 

0,7. 

(4) Korelasi antara indikator Y1.4 dengan variabel 

laten Y sebesar 0,965 dan korelasi antara Y1. 

dengan variabel laten X5 sebesar 0,862. Maka 

dapat disimpulkan bahwa nilai cross loading 

Y1.4 dengan variabel laten dalam bloknya (Y) > 

0,7. 

2. Reliabilitas Data 

Untuk mengukur reliabilitas dapat diketahui dari dua metode 

yaitu : 

1) Nilai Composite Reliability > 0,7 

Tabel 4.4 Nilai Composite Reliability Variabel Laten 

Variabel Composite Reliability 

Memelihara Agama (X1) 0,885 

Memelihara Jiwa (X2) 0,880 

Memelihara Akal (X3) 0,927 

Memelihara Keturunan (X4) 0,939 

Memelihara Harta (X5) 0,931 

Kualitas Hidup (Y) 0,959 

Berikut ini interpretasi dari hasil Composite Realibility : 

(1) Memelihara Agama 

Variabel ini memiliki nilai Composite Realibility 

sebesar 0,885 > 0,7 maka dapat dikatakan 

pengukuran konsistensi internal untuk variabel X1 

berada diatas nilai konsistensi 
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(2) Memelihara Jiwa 

Variabel ini memiliki nilai Composite Realibility 

sebesar 0,880 > 0,7 maka dapat dikatakan 

pengukuran konsistensi internal untuk variabel X2 

berada diatas nilai konsistensi 

(3) Memelihara Akal 

Variabel ini memiliki nilai Composite Realibility 

sebesar 0,927 > 0,7 maka dapat dikatakan 

pengukuran konsistensi internal untuk variabel X3 

berada diatas nilai konsistensi 

(4) Memelihara Keturunan 

Variabel ini memiliki nilai Composite Realibility 

sebesar 0,939 > 0,7 maka dapat dikatakan 

pengukuran konsistensi internal untuk variabel X4 

berada diatas nilai konsistensi 

(5) Memelihara Harta 

Variabel ini memiliki nilai Composite Realibility 

sebesar 0,931 > 0,7 maka dapat dikatakan 

pengukuran konsistensi internal untuk variabel X5 

berada diatas nilai konsistensi. 

(6) Kualitas Hidup 

Variabel ini memiliki nilai Composite Realibility 

sebesar 0,959 > 0,7 maka dapat dikatakan 

pengukuran konsistensi internal untuk variabel Y 

berada diatas nilai konsistensi. 

Dari tabel yang disajikan dan hasil interpretasi maka 

dapat dikatakan bahwa indikator-indikator yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 
 

digunakan telah mampu mengukur setiap variabel 

latennya baik variabel laten eksogenus maupun variabel 

laten endogenus dengan baik atau dengan kata lain 

keenam model pengukuran telah reliabel. 

2) Nilai Cronbach’s Alpha > 0,6 

Tabel 4.5 Nilai Cronbach’s Alpha Variabel Laten 

Variabel Cronbach’s Alpha 

Memelihara Agama (X1) 0,835 

Memelihara Jiwa (X2) 0,796 

Memelihara Akal (X3) 0,882 

Memelihara Keturunan (X4) 0,902 

Memelihara Harta (X5) 0,888 

Kualitas Hidup (Y) 0,942 

Berikut ini interpretasi dari hasil Cronbach’s Alpha : 

(1) Memelihara Agama 

Variabel ini memiliki nilai Cronbach’s Alpha sebesar 

0,835 > 0,7 maka dapat dikatakan bahwa variabel 

X1 mempunyai reliabilitas yang ideal 

(2) Memelihara Jiwa 

Variabel ini memiliki nilai Cronbach’s Alpha sebesar 

0,796 > 0,7 maka dapat dikatakan bahwa variabel 

X2 mempunyai reliabilitas yang ideal 

(3) Memelihara Akal 

Variabel ini memiliki nilai Cronbach’s Alpha sebesar 

0,882 > 0,7 maka dapat dikatakan bahwa variabel 

X3 mempunyai reliabilitas yang ideal 
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(4) Memelihara Keturunan 

Variabel ini memiliki nilai Cronbach’s Alpha sebesar 

0,902 > 0,7 maka dapat dikatakan bahwa variabel 

X4 mempunyai reliabilitas yang ideal 

(5) Memelihara Harta 

Variabel ini memiliki nilai Cronbach’s Alpha sebesar 

0,888 > 0,7 maka dapat dikatakan bahwa variabel 

X5 mempunyai reliabilitas yang ideal 

(6) Kualitas Hidup 

Variabel ini memiliki nilai Cronbach’s Alpha sebesar 

0,942 > 0,7 maka dapat dikatakan bahwa variabel 

Y mempunyai reliabilitas yang ideal 

4.3.2.2 Analisa Inner Model (Model Struktural) 

Pada analisa inner model (model struktural) ini bertujuan 

untuk melihat hubungan antara variabel laten eksogen (X) 

terhadap variabel laten endogen (Y) yang dapat dievaluasi 

melalui nilai R-square, f-square, Q-square, dan Goodness of Fit 

(GoF). 

1) Uji R-square  

Uji kelayakan model dengan menggunakan R-square. Nilai 

R-square dalam model sebesar 0,976. Hal ini menjelaskan 

bahwa variabilitas variabel endogen (Y) yang dapat 

dijelaskan oleh variabilitas variabel eksogen (X) sebesar 

97,6% sedangkan sisanya sebesar 2,4% dijelaskan oleh 

faktor di luar model. 
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2) Uji f-square 

Uji f-square ini untuk menghitung besarnya pengaruh 

variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen 

pada tataran model struktural dengan ketentuan bahwa : 

(1) Jika nilai f-square 0,02 maka dikatakan pengaruhnya 

lemah (small effect) 

(2) Jika nilai f-square 0,15 maka dikatakan pengaruhnya 

sedang (medium effect) 

(3) Jika nilai f-square 0,35 maka dikatakan pengaruhnya 

kuat (large effect) 

Berikut ini merupakan tabel f-square dari model 

struktural penelitian ini : 

Tabel 4.6 Nilai f-square Variabel Laten 

Variabel f-square Effect Size 

Memelihara Agama 
(X1) 

0,113 Medium 

Memelihara Jiwa (X2) 
0,212 Large 

Memelihara Akal (X3) 1,722 Large 

Memelihara 
Keturunan (X4) 

0,052 Small 

Memelihara Harta 
(X5) 

0,114 Medium 

 

3) Uji Q-square 

Uji yang bertujuan untuk melihat relevansi variabel 

penelitian dalam tataran struktural. Pada penelitian ini nilai 

Q-square pada omission distance 7 adalah 0,775 > 0, maka 

dapat dikatakan model struktural yang didapatkan memiliki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 
 

prediksi relevansi. Sehingga dihasilkan persamaan model 

struktural sebagai berikut : 

Kualitas Hidup = 0,086 (X1) + 0,152 (X2) + 0,617 (X3) + 

0,061 (X4) + 0,127 (X5) 

4) Uji Goodness of Fit (GoF) 

GoF indeks merupakan ukuran tunggal untuk memvalidasi 

performa gabungan antara model model pengukuran dan 

model struktural. Nilai GoF terbentang antara 0-1 dengan 

interpretasi nilai-nilai yaitu 0,1 (GoF kecil), 0,25 (GoF 

moderate), dan 0,36 (GoF besar). Untuk nilai GoF pada 

SEM-PLS harus di cara secara manual dengan menghitung 

rata nilai AVE dikalikan dengan rata-rata nilai R-square atau  

rumus matematis : 

    √               

    √              

GoF = 0,512 

Dari perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

nilai GoF sebesar 0,512 dikatakan cukup besar dalam 

menginterpretasikan performa kedua model. 

4.3.2.3 Pengujian Hipotesis 

Pada tahap ini terdiri dari dua macam hipotesis yang diuji yaitu 

pengujian hipotesis untuk outer model dan inner model. Berikut 

ini merupakan hasil pengujian hipotesis untuk : 
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1. Pengujian Hipotesis Outer Model 

Hasil dari koefisien jalur dan nilai t-statistic yang di 

diperoleh dari bootstrapping dengan jumlah sampel 97 dan 

pengulangan sebanyak 500 kali ditunjukkan pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 4.7 Nilai Signifikansi Variabel Manifest 

Variabel 
Sampel 

Asli 

Rata-
rata 

Sampel 

Standar 
Deviasi 

T-
Statistik 

P-
Value 

X1.1 -> 
X1 

0,304 0,303 0,022 14,004 0,000 

X1.2  -> 
X1 

0,248 0,250 0,022 11,437 0,000 

X1.3 -> 
X1 

0,239 0,238 0,022 10,629 0,000 

X1.4 -> 
X1 

0,438 0,447 0,047 9,418 0,000 

X2.1 -> 
X2 

0,441 0,460 0,060 7,306 0,000 

X2.2 -> 
X2 

0,401 0,407 0,030 13,424 0,000 

X2.3 -> 
X2 

0,340 0,329 0,038 8,884 0,000 

X3.1 -> 
X3 

0,365 0,370 0,017 21,172 0,000 

X3.2 -> 
X3 

0,365 0,368 0,016 23,067 0,000 

X3.3 -> 
X3 

0,381 0,385 0,018 21,323 0,000 

X4.1 -> 
X4 

0,365 0,358 0,016 22,558 0,000 

X4.2  -> 
X4 

0,402 0,408 0,023 17,464 0,000 

X4.3 -> 
X4 

0,326 0,330 0,018 18,422 0,000 

X5.1 -> 
X5 

0,349 0,353 0,015 23,106 0,000 

X5.2 -> 
X5 

0,371 0,372 0,014 25,946 0,000 

X5.3 -> 
X5 

0,386 0,389 0,018 21,150 0,000 

Y1.1 -> Y 0,261 0,264 0,008 32,188 0,000 

Y1.2  -> Y 0,270 0,272 0,007 36,815 0,000 

Y1.3 -> Y 0,239 0,238 0,022 10,629 0,000 

Y1.4  -> Y 0,280 0,283 0,011 26,061 0,000 
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1) Pengujian Hipotesis X1 Menuju ke-4 Indikatornya : 

(1) H0 : Variabel laten X1 tidak berhubungan dengan 

indikator i1X1 secara signifikan 

H1 : Variabel laten X1 berhubungan dengan 

indikator i1X1 secara signifikan 

Dari hasil diatas yang menunjukkan P-value (0,000) 

< 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 di tolak. 

Dengan kata lain variabel laten X1 berhubungan 

dengan indikator i1X1 secara signifikan. 

(2) H0 : Variabel laten X1 tidak berhubungan dengan 

indikator i2X1 secara signifikan 

H1 : Variabel laten X1 berhubungan dengan 

indikator i2X1 secara signifikan 

Dari hasil diatas yang menunjukkan P-value (0,000) 

< 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 di tolak. 

Dengan kata lain variabel laten X1 berhubungan 

dengan indikator i2X1 secara signifikan. 

(3) H0 : Variabel laten X1 tidak berhubungan dengan 

indikator i3X1 secara signifikan 

H1 : Variabel laten X1 berhubungan dengan 

indikator i1X3 secara signifikan 

Dari hasil diatas yang menunjukkan P-value (0,000) 

< 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 di tolak. 

Dengan kata lain variabel laten X1 berhubungan 

dengan indikator i3X1 secara signifikan 

(4) H0 : Variabel laten X1 tidak berhubungan dengan 

indikator i4X1 secara signifikan 
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H1 : Variabel laten X1 berhubungan dengan 

indikator i1X4 secara signifikan 

Dari hasil diatas yang menunjukkan P-value (0,000) 

< 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 di tolak. 

Dengan kata lain variabel laten X1 berhubungan 

dengan indikator i4X1 secara signifikan 

2) Pengujian Hipotesis X2 Menuju Ke-3 Indikatornya : 

(1) H0 : Variabel laten X2 tidak berhubungan dengan 

indikator i1X2 secara signifikan 

H1 : Variabel laten X2 berhubungan dengan 

indikator i1X2 secara signifikan 

Dari hasil diatas yang menunjukkan P-value (0,000) 

< 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 di tolak. 

Dengan kata lain variabel laten X2 berhubungan 

dengan indikator i1X2 secara signifikan 

(2) H0 : Variabel laten X2 tidak berhubungan dengan 

indikator i2X2 secara signifikan 

H1 : Variabel laten X2 berhubungan dengan 

indikator i2X2 secara signifikan 

Dari hasil diatas yang menunjukkan P-value (0,000) 

< 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 di tolak. 

Dengan kata lain variabel laten X2 berhubungan 

dengan indikator i2X2 secara signifikan 

(3) H0 : Variabel laten X2 tidak berhubungan dengan 

indikator i3X2 secara signifikan 

H1 : Variabel laten X2 berhubungan dengan 

indikator i3X2 secara signifikan 
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Dari hasil diatas yang menunjukkan P-value (0,000) 

< 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 di tolak. 

Dengan kata lain variabel laten X2 berhubungan 

dengan indikator i3X2 secara signifikan 

3) Pengujian Hipotesis X3 Menuju Ke-3 Indikatornya : 

(1) H0 : Variabel laten X3 tidak berhubungan dengan 

indikator i1X3 secara signifikan 

H1 : Variabel laten X3 berhubungan dengan 

indikator i1X3 secara signifikan 

Dari hasil diatas yang menunjukkan P-value (0,000) 

< 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 di tolak. 

Dengan kata lain variabel laten X3 berhubungan 

dengan indikator i1X3 secara signifikan 

(2) H0 : Variabel laten X3 tidak berhubungan dengan 

indikator i2X3 secara signifikan 

H1 : Variabel laten X3 berhubungan dengan 

indikator i2X3 secara signifikan 

Dari hasil diatas yang menunjukkan P-value (0,000) 

< 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 di tolak. 

Dengan kata lain variabel laten X3 berhubungan 

dengan indikator i2X3 secara signifikan 

(3) H0 : Variabel laten X3 tidak berhubungan dengan 

indikator i3X3 secara signifikan 

H1 : Variabel laten X3 berhubungan dengan 

indikator i2X3 secara signifikan 

Dari hasil diatas yang menunjukkan P-value (0,000) 

< 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 di tolak. 
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Dengan kata lain variabel laten X3 berhubungan 

dengan indikator i3X3 secara signifikan 

4) Pengujian Hipotesis X4 Menuju Ke-3 Indikatornya : 

(1) H0 : Variabel laten X4 tidak berhubungan dengan 

indikator i1X4 secara signifikan 

H1 : Variabel laten X4 berhubungan dengan 

indikator i1X4 secara signifikan 

Dari hasil diatas yang menunjukkan P-value (0,000) 

< 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 di tolak. 

Dengan kata lain variabel laten X4 berhubungan 

dengan indikator i1X4 secara signifikan 

(2) H0 : Variabel laten X4 tidak berhubungan dengan 

indikator i2X4 secara signifikan 

H1 : Variabel laten X4 berhubungan dengan 

indikator i2X4 secara signifikan 

Dari hasil diatas yang menunjukkan P-value (0,000) 

< 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 di tolak. 

Dengan kata lain variabel laten X4 berhubungan 

dengan indikator i2X4 secara signifikan 

(3) H0 : Variabel laten X4 tidak berhubungan dengan 

indikator i3X4 secara signifikan 

H1 : Variabel laten X4 berhubungan dengan 

indikator i3X4 secara signifikan 

Dari hasil diatas yang menunjukkan P-value (0,000) 

< 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 di tolak. 

Dengan kata lain variabel laten X4 berhubungan 

dengan indikator i3X4 secara signifikan 
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5) Pengujian Hipotesis X5 Menuju Ke-3 Indikatornya : 

(1) H0 : Variabel laten X5 tidak berhubungan dengan 

indikator i1X5 secara signifikan 

H1 : Variabel laten X5 berhubungan dengan 

indikator i1X5 secara signifikan 

Dari hasil diatas yang menunjukkan P-value (0,000) 

< 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 di tolak. 

Dengan kata lain variabel laten X5 berhubungan 

dengan indikator i1X5 secara signifikan 

(2) H0 : Variabel laten X5 tidak berhubungan dengan      

indikator i2X5 secara signifikan 

H1 : Variabel laten X5 berhubungan dengan 

indikator i2X5 secara signifikan 

Dari hasil diatas yang menunjukkan P-value (0,000) 

< 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 di tolak. 

Dengan kata lain variabel laten X5 berhubungan 

dengan indikator i2X5 secara signifikan 

(3) H0 : Variabel laten X5 tidak berhubungan dengan 

indikator i3X5 secara signifikan 

H1 : Variabel laten X5 berhubungan dengan 

indikator i3X5 secara signifikan 

Dari hasil diatas yang menunjukkan P-value (0,000) 

< 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 di tolak. 

Dengan kata lain variabel laten X5 berhubungan 

dengan indikator i3X5 secara signifikan 
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6) Pengujian Hipotesis Y Menuju Ke-4 Indikatornya : 

(1) H0 : Variabel laten Y tidak berhubungan dengan 

indikator Y1.1 secara signifikan 

H1 : Variabel laten Y berhubungan dengan indikator 

Y1.1 secara signifikan 

Dari hasil diatas yang menunjukkan P-value (0,000) 

< 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 di tolak. 

Dengan kata lain variabel laten Y berhubungan 

dengan indikator Y1.1 secara signifikan 

(2) H0 : Variabel laten Y tidak berhubungan dengan 

indikator Y1.2 secara signifikan 

H1 : Variabel laten Y berhubungan dengan indikator 

Y1.2 secara signifikan 

Dari hasil diatas yang menunjukkan P-value (0,000) 

< 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 di tolak. 

Dengan kata lain variabel laten Y berhubungan 

dengan indikator Y1.2 secara signifikan 

(3) H0 : Variabel laten Y tidak berhubungan dengan 

indikator Y1.3 secara signifikan 

H1 : Variabel laten Y berhubungan dengan indikator 

Y1.3 secara signifikan 

Dari hasil diatas yang menunjukkan P-value (0,000) 

< 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 di tolak. 

Dengan kata lain variabel laten Y berhubungan 

dengan indikator Y1.3 secara signifikan 

(4) H0 : Variabel laten Y tidak berhubungan dengan 

indikator Y1.4 secara signifikan 
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H1 : Variabel laten Y berhubungan dengan indikator 

Y1.4 secara signifikan 

Dari hasil diatas yang menunjukkan P-value (0,000) 

< 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 di tolak. 

Dengan kata lain variabel laten Y berhubungan 

dengan indikator Y1.4 secara signifikan 

2. Pengujian Hipotesis Inner Model 

Hasil dari koefisien jalur dan nilai t-statistic yang di diperoleh 

dari bootstrapping dengan jumlah sampel 97 dan 

pengulangan sebanyak 500 kali ditunjukkan pada tabel 4.8 

di bawah ini. 

Tabel 4.8 Nilai T-Statistik Variabel Laten 

Variabe
l 

Sampe
l Asli 
(O) 

Rata-
rata 

Sampe
l 

Standar 
Deviasi 
(STDEV

) 

T–Statistik 
(|O/STDEV|

) 

P-
Valu

e 
(5%) 

X1 -> Y 0,086 0,089 0,024 3,557 0,000 

X2 -> Y 0,152 0,151 0,046 3,306 0,001 

X3 -> Y 0,617 0,617 0,080 7,687 0,000 

X4 -> Y 0,061 0,060 0,030 2,008 0,045 

X5 -> Y 0,127 0,130 0,058 2,206 0,028 

 

1) Pengujian Hipotesis Variabel X1 Ke Variabel Y : 

H0 : Variabel X1 dengan indikator-indikatornya tidak 

berpengaruh terhadap variabel Y dengan indikator-

indikatornya secara signifikan 

H1 : Variabel X1 dengan indikator-indikatornya  

berpengaruh terhadap variabel Y dengan indikator-

indikatornya secara signifikan 
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Dari hasil diatas yang menunjukkan P-value (0,000) < 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 di tolak. 

Dengan kata lain variabel X1 dengan indikator-

indiktornya berpengaruh terhadap variabel Y dengan 

indikator-indikatornya secara signifikan. 

2) Pengujian Hipotesis Variabel X2 Ke Variabel Y : 

H0 : Variabel X2 dengan indikator-indikatornya tidak 

berpengaruh terhadap variabel Y dengan indikator-

indikatornya secara signifikan 

H1 : Variabel X2 dengan indikator-indikatornya  

berpengaruh terhadap variabel Y dengan indikator-

indikatornya secara signifikan 

Dari hasil diatas yang menunjukkan P-value (0,001) < 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 di tolak. 

Dengan kata lain variabel X2 dengan indikator-

indiktornya berpengaruh terhadap variabel Y dengan 

indikator-indikatornya secara signifikan. 

3) Pengujian Hipotesis Variabel X3 Ke Variabel Y : 

H0 : Variabel X3 dengan indikator-indikatornya tidak 

berpengaruh terhadap variabel Y dengan indikator-

indikatornya secara signifikan 

H1 : Variabel X3 dengan indikator-indikatornya  

berpengaruh terhadap variabel Y dengan indikator-

indikatornya secara signifikan 

Dari hasil diatas yang menunjukkan P-value (0,000) < 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 di tolak. 

Dengan kata lain variabel X3 dengan indikator-
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indiktornya berpengaruh terhadap variabel Y dengan 

indikator-indikatornya secara signifikan. 

4) Pengujian Hipotesis Variabel X4 Ke Variabel Y : 

H0 : Variabel X4 dengan indikator-indikatornya tidak 

berpengaruh terhadap variabel Y dengan indikator-

indikatornya secara signifikan 

H1 : Variabel X4 dengan indikator-indikatornya  

berpengaruh terhadap variabel Y dengan indikator-

indikatornya secara signifikan 

Dari hasil diatas yang menunjukkan P-value (0,045) < 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 di tolak. 

Dengan kata lain variabel X4 dengan indikator-

indiktornya berpengaruh terhadap variabel Y dengan 

indikator-indikatornya secara signifikan. 

5) Pengujian Hipotesis Variabel X5 Ke Variabel Y : 

H0 : Variabel X5 dengan indikator-indikatornya tidak 

berpengaruh terhadap variabel Y dengan indikator-

indikatornya secara signifikan 

H1 : Variabel X5 dengan indikator-indikatornya  

berpengaruh terhadap variabel Y dengan indikator-

indikatornya secara signifikan 

Dari hasil diatas yang menunjukkan P-value (0,028) < 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 di tolak. 

Dengan kata lain variabel X5 dengan indikator-

indiktornya berpengaruh terhadap variabel Y dengan 

indikator-indikatornya secara signifikan. 
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4.3.3 Pengaruh Perilaku Konsumsi Masyarakat Desa Muer Terhadap 
Kualitas Hidup 
 

Berdasarkan pada subbab sebelumnya yaitu analisis outer 

model yang menyatakan bahwa semua variabel laten eksogen 

dan variabel laten endogen dengan indikator-indikatornya 

menunjukkan hasil valid dan reliabel. Selanjutnya, analisis inner 

model yang menyatakan bahwa nilai R-square sebesar 0,976, nilai 

q-square sebesar 0,775 dan nilai f-square ada yang berpengaruh 

secara lemah, sedang, dan kuat. Kemudian pengujian hipotesis 

baik hipotesis pada outer model maupun inner model 

menunjukkan hasil bahwa masing-masing variabel laten eksogen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel laten endogen maupun 

indikator-indikatornya.  

Dari ketiga tahap tersebut maka pada subbab ini akan 

menganalisis pengaruh perilaku konsumsi masyarakat terhadap 

kualitas hidupnya melalui variabel laten eksogen terhadap variabel 

laten endogennya.   

a) Pengaruh Memelihara Agama Terhadap Kualitas Hidup 
Masyarakat Desa Muer 
 

Memelihara agama memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap kualitas hidup masyarakat Desa Muer. Hal ini 

dikarenakan masyarakat Desa Muer memiliki kekompakan dan 

kebersamaan dalam mengaplikasikan kegiatan keagamaan 

dalam kehidupan sehari-hari mereka seperti 

menyelenggarakan maulid Nabi Muhammad SAW, tahlilan 

yang membuat masyarakat saling membantu baik secara fisik, 

materi, dan moral. Selain itu, masyarakat Desa Muer juga 

membentuk sebuah majelis ta’lim yang diselenggarakan 2 
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minggu sekali yaitu hari Jumat dan dipimpin oleh seorang 

Ustadza yang dihadiri oleh ibu-ibu. Sehingga, dari beberapa 

kegiatan keagamaan tersebut maka dapat menggambarkan 

masyarakat Desa Muer memiliki kesadaran pentingnya 

memelihara agama dalam kehidupannya.   

Menurut Waluya (2012) terdapat 12 ciri-ciri masyarakat 

pedesaan secara umum salah satunya adalah religius. 

Masyarakat pedesaan dikenal religius artinya dalam 

keseharian mereka taat menjalankan ibadah agamanya. 

Bahkan secara kolektif mereka juga meaktualisasikan diri ke 

dalam kegiatan budaya yang bernuansa keagamaan seperti 

tahlilan, maulidan, dan lain-lain. Selain itu, menurut Murdiyanto 

(2008:83) bahwa agama dan tahayul merupakan sikap yang 

penting dalam masyarakat pedesaan. Karena agama 

menjadikan manusia menyesuaikan diri terhadap apa yang 

tidak diketahuinya dan yang tidak dapat dikontrol oleh kekuatan 

alam semesta. Sehingga hal ini dapat mengatur mereka dalam 

membangun tingkah laku atau sikap yang dapat diterima oleh 

sesama manusia. Hal ini meliputi pemujaan, kepercayaan, dan 

pengorbanan untuk memperoleh kepuasan spritual. 

Hasil ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh as-Shatibi 

tentang maslahah sebagai tujuan mencapai falah. Teori ini 

menyatakan bahwa ukuran baik buruk kehidupan 

sesungguhnya tidak diukur dari indikator-indikator lain 

melainkan dari sejauh mana manusia berpegang teguh kepada 

kebenaran. Oleh karena itu, manusia membutuhkan suatu 

pedoman tentang kebenaran dalam hidup yaitu agama. 
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Seorang muslim menyakini bahwa Islam adalah satu-satunya 

agama yang benar dan diridhai Allah karena Islam telah 

mencakup seluruh ajaran kehidupan secara komperehensif. 

Selain itu, Islam mengajarkan bahwa agama bukan hanya 

ritualitas, tetapi agama juga berfungsi untuk menuntun 

keyakinan, memberikan ketentuan atau aturan kehidupan, 

serta membangun moralitas manusia. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa agama merupakan kebutuhan manusia 

yang paling penting (P3EI:2014:6).  

Dalam penelitian ini, maqasyid memelihara agama beserta 

keempat indikatornya memiliki pengaruh sebesar 0,086 

terhadap kualitas hidup masyarakat Desa Muer. Artinya 

semakin individu memelihara agamanya maka semakin baik 

kualitas hidupnya. Hal ini sama dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Ali dan Hamid (2014) berjudul “Towards a 

Maqashid al-Shariah Based Development Index” yang 

menyatakan bahwa maqasyid memelihara agama memiliki 

pengaruh sebesar 9,40% terhadap penanggulangan 

kemiskinan di Pakistan.  

b) Pengaruh Memelihara Jiwa Terhadap Kualitas Hidup 
Masyarakat Desa Muer 

 
Memelihara jiwa memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap kualitas hidup masyarakat Desa Muer. Hal ini 

dikarenakan masyarakat Desa Muer sendiri memiliki sikap 

kehatian-hatian meskipun Desa Muer termasuk salah satu 

klasifikasi desa swasembada. Hal ini dikarenakan sumber daya 

alam yang tersedia di Desa Muer mampu menghidupi 
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masyarakatnya sehingga mereka lebih memilih memproduksi 

sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, hal ini di 

dukung juga bahwa Desa Muer ini merupakan desa dengan 

penduduk yang dominan berprofesi sebagai petani sehingga 

mereka beranggapan bahwa makanan atau minuman yang 

diproduksi sendiri lebih aman dan sehat untuk di konsumsi.  

Hasil ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh as-Shatibi 

tentang maslahah sebagai tujuan mencapai falah bahwa 

kehidupan jiwa-raga di dunia sangat penting karena apa yang 

diperoleh di akhirat tergantung pada apa yang telah dilakukan 

di dunia. Kehidupan jiwa-raga sangat dijunjung tinggi oleh 

ajaran Islam, karena kehidupan adalah anugerah yang 

diberikan Allah kepada hambanya untuk dapat digunakan 

sebaik-baiknya untuk kemudian akan mendapatkan balasan 

pahala atau dosa dari Allah. Maka, segala sesuatu yang dapat 

membantu eksistensi kehidupan otomatis merupakan 

kebutuhan, dan begitu juga sebaliknya segala sesuatu yang 

dapat mengancam kehidupan pada dasarnya harus dijauhi 

(P3EI:2014:6).  

Dalam Penelitian ini, variabel memelihara jiwa beserta 

ketiga indikatornya memiliki pengaruh sebesar 0,152 terhadap 

kualitas hidup masyarakat Desa Muer. Artinya semakin individu 

memelihara jiwanya maka semakin baik kualitas hidupnya. Hal 

ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Rama dan Makhlani 

(2013:43) dalam jurnal yang berjudul “Pembangunan Ekonomi 

Dalam Tinjauan Maqasyid Syariah” bahwa pemeliharaan jiwa 

memiliki sifat yang mutlak sehingga pembangunan ekonomi 
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harus menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar setiap 

individu di prioritaskan karena apabila tidak terpenuhi akan 

mengancam eksistensi hidup manusia (jiwa). 

c) Pengaruh Memelihara Akal Terhadap Kualitas Hidup 
Masyarakat Desa Muer 

 
Memelihara akal memiliki pengaruh yang signifikan positif 

terhadap kualitas hidup masyarakat Desa Muer. Para orang tua 

di Desa Muer sangat antusias dan mendorong anak-anaknya 

untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi darinya dengan 

harapan agar kehidupan anak-anaknya lebih baik daripada 

kehidupan orang tuanya atau dengan kata lain orang tua tidak 

ingin anak-anaknya menjadikan pertanian sebagai pekerjaan 

primer melainkan sebagai pekerjaan sekunder (sampingan).  

Namun kondisi ini berbanding terbalik dengan teori 

menurut Roger 1969 (Leibo:1995,7) bahwa karakteristik 

kehidupan masyarakat pedesaan yaitu bersikap situational 

fatilism dan limited aspiration. Tetapi, masyarakat Desa Muer 

mampu mengubah perspektif masyarakat lain bahwa desa 

Muer ini tidak bersikap situational fatilism yakni sikap jiwa yang 

bersifat apathis-pasive yang bersumber pada pengetahuan 

yang minimum mengenai kemungkinan-kemungkinan untuk 

memperbaiki kondisi-kondisi kehidupan. Selain itu, masyarakat 

Desa Muer juga mampu mengubah perspektif masyarakat lain 

bahwa Desa Muer tidak bersikap limited aspiration yaitu 

rendahnya aspirasi orang tua terhadap pendidikan anak-

anaknya untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini 

dibuktikan misalnya dengan menyekolahkan anak-anaknya 
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sampai ke luar kota untuk mendapatkan ilmu dan wawasan 

yang lebih luas. Hal ini juga di dukung oleh data dari BPS 

bahwa Desa Muer termasuk salah satu desa dengan klasifikasi 

desa swasembada. Menurut Dirjen PMD Departemen Dalam 

Negeri 1972 (Leibo:1995,27) Desa swasembada adalah desa 

yang masyarakatnya telah maju yang ditandai dengan sudah 

mengenal mekanisasi pertanian dan teknologi ilmiah mulai 

digunakan, selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan. 

Unsur partisipasi masyarakat sudah efektif dan norma-norma 

penilaian sosial selalu dihubungkan dengan kemampuan dan 

keterampilan individu.  

 Hasil ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh as-Shatibi 

tentang maslahah sebagai tujuan mencapai falah bahwa untuk 

dapat memahami alam semesta dan ajaran agama dalam Al-

Qur’an dan hadis manusia membutuhkan ilmu pengetahuan. 

Tanpa ilmu pengetahuan manusia tidak akan dapat memahami 

dengan baik kehidupan ini sehingga akan mengalami kesulitan 

dan penderitaan. Oleh karena itu, Islam memberikan perintah 

yang tegas bagi seorang mukmin untuk menuntut ilmu 

(P3EI:2014:7).  

Dalam Penelitian ini, variabel memelihara jiwa beserta ke 

tiga indikatornya memiliki pengaruh sebesar 0,617 terhadap 

kualitas hidup masyarakat Desa Muer. Artinya semakin individu 

memelihara akal maka semakin baik kualitas hidupnya. 

Menurut Rama dan Makhlani (2014:43) dalam jurnal yang 

berjudul “Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqasyid 

Syariah” pemeliharaan akal harus terpenuhi agar manusia 
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dapat menjalankan fungsi utamanya sebagai pelaku utama 

pembangunan (Khalifah). Selain itu, dalam pembukaan UUD 

1945 telah dinyatakan secara tegas bahwa salah satu tujuan 

Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut yaitu 

pemeliharaan akal (pendidikan). Pemerintah Indonesia telah 

membuat program wajib belajar 12 tahun bagi masyarakat 

berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

No.80 Tahun 2013. Program ini dimaksudkan untuk menjaga 

kesinambungan keberhasilan pelaksanaan wajib belajar 9 

tahun serta mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045 

(Wardani,2014). 

d) Pengaruh Memelihara Keturunan Terhadap Kualitas Hidup 
Masyarakat Desa Muer 

 
Memelihara keturunan memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap kualitas hidup masyarakat Desa Muer. Hal ini 

dikarenakan masyarakat Desa Muer memiliki tingkat solidaritas 

yang tinggi yang dibuktikan dengan adanya sistem gotong 

royong dalam berbagai kegiatan masyarakat. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Charles Horton Cooley 1957 

(Leibo:1995,53) masyarakat desa dari perspektif sebagai 

kelompok primer yaitu kelompok yang ditandai dengan adanya 

ciri saling kenal-mengenal sesama anggota, kerja sama yang 

erat, serta bersifat pribadi. Selain itu, masyarakat Desa Muer 

merasa bahwa keturunan itu penting karena keturunan ini dapat 

membantu mereka dalam bekerja baik untuk bertani ataupun 

kegiatan lainnya. Menurut Leibo (1995:52-53) keluarga di desa 
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tidak hanya berfungsi semata-mata untuk melahirkan 

keturunan, tetapi dapat dilihat dari perspektif lain yaitu keluarga 

di desa dalam banyak hal memperlihatkan sifat-sifatnya 

sebagai unit ekonomi. Artinya terlihat adanya hubungan 

antaranggota keluarga terhadap satu sama lain (suami, istri, 

dan anak-anaknya yang sudah mampu bekerja) bersama-sama 

terlibat dalam kegiatan pertanian.  

Hasil ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh as-Shatibi 

tentang maslahah sebagai tujuan mencapai falah bahwa untuk 

menjaga kontinuitas kehidupan maka manusia harus 

memelihara keturunan atau keluarganya. Hal ini dikarenakan 

manusia akan menjaga keseimbangan kehidupan di dunia dan 

di akhirat. Dengan demikian, kelangsungan keturunan dan 

keberlanjutan generasi ke generasi harus diperhatikan karena 

ini adalah suatu kebutuhan yang amat penting bagi eksistensi 

manusia (P3EI:2014:7).  

Dalam penelitian ini, variabel memelihara keturunan 

memiliki pengaruh sebesar 0,061 terhadap kualitas hidup 

masyarakat Desa Muer. Artinya semakin individu memelihara 

keturunannya maka semakin baik kualitas hidupnya. Hasil ini 

sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ali dan 

Hamid (2014) dalam jurnal yang berjudul “Towards a Maqashid 

al-Shariah Based Development Index” menyatakan bahwa 

variabel memelihara keturunan memiliki pengaruh sebesar 

4.20% terhadap penanggulangan kemiskinan. 

Menurut  Rama dan Makhlani (2014:43) dalam jurnal yang 

berjudul “Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqasyid 
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Syariah” menyatakan bahwa tidak ada peradaban yang mampu 

bertahan apabila generasi mudanya memiliki kualitas spritual, 

fisik, dan mental yang rendah, sehingga akan menyebabkan 

ketidakmampuan untuk menghadapi tantangan kehidupan yang 

semakin dinamis. Salah satu langkah untuk memperbaiki 

karakter dan kepribadian generasi muda adalah dengan 

menanamkan akhlak baik melalui proses tarbiyah dan lembaga 

pendidikan.  

e) Pengaruh Memelihara Harta Terhadap Kualitas Hidup 
Masyarakat Desa Muer 

 
Memelihara harta memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap kualitas hidup masyarakat Desa Muer. Karena 

masyarakat Desa Muer adalah masyarakat berprofesi sebagai 

petani maka mereka mengoptimalkan dalam mengelola 

lahan/sawah untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, biasanya 

mereka akan mengalami kurangnya daya dukung keuangan 

pada saat musim tanam sehingga mereka akan meminjam 

uang kepada keluarga atau tetangga yang dirasa memiliki 

kelebihan dalam keuangan. Masyarakat lebih dominan 

meminjam uang kepada keluarga atau tetangga karena mereka 

cukup menghindari peminjaman uang kepada lembaga 

perbankan yang dianggap terlalu rumit serta jaminan yang tidak 

bisa dipenuhi. Saling pinjam meminjam sudah menjadi hal 

biasa dalam masyarakat Desa Muer karena mereka masih 

memiliki ikatan kekerabatan yang kuat yang ditandai dengan 

gotong royong dalam berbagai kegiatan. 
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Keadaan ini sesuai dengan yang teori menurut Murdiyanto 

(2008:82) tentang karakteristik kehidupan di pedesaan  bahwa 

tetangga dapat mengubah keluarga disampingnya serta saling 

membantu, kunjungan sosial, dan aktivitas bermain anak-

anaknya. Selain itu, menurut Sahlin1974 (Murdiyanto:2008,160) 

bahwa sistem ekonomi masyarakat pedesaan adalah 

resiprositas sebanding yaitu pertukaran yang dilakukan oleh 

dua individu atau lebih dan dua kelompok atau lebih yang 

menginginkan barang/jasa yang dipertukarkan memiliki nilai 

sebanding dan disertai dengan kapan pertukaran berlangsung, 

kapan memberikan, serta kapan menerima dan 

mengembalikan. Fungsi dari sistem ekonomi ini adalah untuk 

membina solidaritas sosial dan menjamin kebutuhan ekonomi 

sekaligus mengurangi risiko kehilangan barang/jasa yang 

dipertukarkan. Sistem ekonomi resiprositas ini terdapat pada 

masyarakat petani yang berguna untuk memenuhi kebutuhan 

faktor-faktor produksi.  

Hasil ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh as-Shatibi 

tentang maslahah sebagai tujuan mencapai falah bahwa harta 

sangat dibutuhkan baik untuk kehidupan di dunia maupun 

ibadah. Manusia membutuhkan harta untuk memenuhi 

kebutuhan makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, 

perhiasan sekadarnya dan berbagai kebutuhan lainnya untuk 

menjaga kelangsungan hidupnya. Selain itu, dalam lingkup 

ibadah juga memerlukan harta misalnya berzakat, infaq, 

sedekah, haji, menuntut ilmu, serta membangun sarana-sarana 
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peribadatan. Oleh karena itu, tanpa harta yang memadai 

kehidupan akan menjadi susah termasuk menjalankan ibadah.  

Dalam penelitian ini, variabel memelihara harta memiliki 

pengaruh sebesar 0,127 terhadap kualitas hidup masyarakat 

Desa Muer. Hal ini sama dengan hasil penelitian penelitian 

yang dilakukan oleh Ali dan Hamid (2014) dalam jurnal yang 

berjudul “Towards a Maqashid al-Shariah Based Development 

Index” yang menyatakan bahwa variabel memelihara harta 

memiliki pengaruh sebesar 50,00% terhadap penanggulangan 

kemiskinan.  

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rama dan 

Makhlani (2014:43) dalam jurnal yang berjudul “Pembangunan 

Ekonomi Dalam Tinjauan Maqasyid Syariah” menyatakan 

bahwa harta adalah amanah yang harus dikembangkan dan 

dipelihara secara terencana dengan tujuan menanggulangi 

kemiskinan, memenuhi kebutuhan dasar setiap individu 

sehingga membuat kehidupan terasa nyaman dan mendorong 

terciptanya distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata.   

Berdasarkan pembahasan mengenai interpretasi hasil 

SEM-PLS di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel laten 

eksogen Memelihara Agama (X1), Memelihara Jiwa (X2), 

Memelihara Akal (X3), Memelihara Keturunan (X4), dan 

Memelihara Harta (X5) berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

hidup masyarakat Desa Muer.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini 

yaitu : 

1. Pola perilaku konsumsi masyarakat Desa Muer dapat dikatakan telah 

sesuai dengan pola perilaku menurut perspektif maqasyid syariah. Hal 

ini dikarenakan masyarakat Desa Muer dalam melakukan konsumsi 

mempertimbangkan lima hal pokok yang terkandung dalam maqasyid 

syariah yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, 

memelihara keturunan, dan memelihara harta.  

2. Perilaku konsumsi masyarakat Desa Muer berpengaruh terhadap 

kualitas hidupnya. Hal tersebut diketahui dari kelima variabel 

maqasyid syariah yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, 

memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta 

berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas hidup. Sehingga 

dapat diartikan ketika individu mampu memelihara kelima hal tersebut 

maka akan semakin meningkatkan kualitas hidupnya.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada 

Bab sebelumnya maka terdapat beberapa hal yang dapat disarankan, antara 

lain : 

1. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola konsumsi 

masyarakat Desa Muer telah sesuai dengan pola konsumsi menurut 
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perspektif maqasyid syariah. Pada penelitian ini, dari 97 responden 

lebih dominan responden jenis kelamin laki-laki daripada perempuan. 

Seperti diketahui bahwa jenis kebutuhan laki-laki lebih sedikit 

daripada jenis kebutuhan perempuan. Oleh karena itu, disarankan 

kepada peneliti selanjutnya untuk menyeimbangkan antara responden 

laki-laki dan perempuan. 

2. Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini masih terbatas pada 

beberapa faktor dan lingkup yang terbatas. Maka, untuk penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan model penelitian 

dengan menggunakan sampel yang lebih besar serta indikator-

indikator lain di luar model penelitian ini sehingga diperoleh hasil yang 

lebih akurat.  
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