
i 
 

PERILAKU KONSUMSI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH  
PADA KELUARGA MUSLIM  

 

SKRIPSI 

 
DITUJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN 
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI ISLAM 

DEPARTEMEN EKONOMI SYARIAH 
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAJUKAN OLEH: 
NURUL ASHRI SAFITRI 

NIM. 040914008 
 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  

SURABAYA 
2015 

  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI i 
PERILAKU KONSUMSI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH 
PADA KELUARGA MUSLIM

NURUL ASHRI SAFITRI



s u ra baya, .3L.?.1:hg.gl ..2ots

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

I)osen Pembimbing

Dr. Sri Herianingrum, S.E, M.Si

NIP. 196902W2W812200[

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI i 
PERILAKU KONSUMSI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH 
PADA KELUARGA MUSLIM

NURUL ASHRI SAFITRI



SKRIPSI

PERILAKU KONSTJMSI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
PADA KELUARGA MUSLIM

DIAJUKAN OLEH:
NURUL ASHRI SAFITRI

FIIM: 040914008

TELAII DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEII:

DOSEN PEMBIMBING,

Dr. SRI HERIANINGRUM, SE, M.Si
NrP. 196902072 008 I 2200 I

TANGGALSJO.?15

a.n tr(ETUA PROGRAM STUDI EKONOIUI ISLAM,

NOYEN YOGI, M. Si., Ak
121001I\IIP. 19771

TANGGAL .39: 
10.- lo15

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI i 
PERILAKU KONSUMSI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH 
PADA KELUARGA MUSLIM

NURUL ASHRI SAFITRI



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya (Nurui Ashri Satitri 040914008), menyatakan bahrva:

i. Skripsi saya ini adalah asii dan benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan

hasii karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan

hasil peniruan dan penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. Skripsi ini

belum pernah diajukan untuk rrendapat geiar akademik baik di Universitas

Airlangga, maupun di perguruan tinggr lainnya.

2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapatyang telah ditulis atau

dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan

sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam

daftar kepustakaan

3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya, dan apabila dikemudian

hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka

saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah

diperoieh karena karya tulis Skripsi iru, serta sanksi-sanksi lainnya dengan

nofina dan peraturan yang berlaku di Universitas Airiangga.

Ashn Safitri
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, 

kemudahan, dan kenikmatan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan tugas akhir berupa skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah 

kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. 

 Skripsi yang berjudul “PERILAKU KONSUMSI PERSPEKTIF 

MAQASHID SYARIAH PADA KELUARGA MUSLIM” ini ditulis sebagai 

salah satu upaya untuk melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana 

Ekonomi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Airlangga Surabaya. 

 Rintangan serta hambatan tentunya dialami penulis selama menyusun 

skripsi ini maupun selama menempuh masa perkuliahan. Namun atas dukungan 

dan berbagai kritik akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan. Ungkapan terima 

kasih dari berbagai pihak, terutama Ibunda, Zulfiani Marwah; Ayah, Heri 

Saifudin; Adik, Dian Annisa Fajriani, Nenek Husnah, tercinta yang telah 

memberikan support dan doanya yang selalu mengiringi setiap langkah penulis 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. H. Muslich Ashori, SE., M. Sc., Ak., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya. 

2. Dr. Raditya Sukmana. S.E., M.A., selaku Ketua Departemen Ekonomi 

Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya 

3. Bapak Noven Suprayogi, M. Si., Ak selaku Ketua Program Stdui Ekonomi 

Islam Universitas Airlangga Surabaya. 

4. Dr. Sri Herianingrum SE, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi 

sekaligus dosen wali yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh 

kesabaran memberikan bimbingan serta saran yang sangat bermanfaat 
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dalam penyusunan skripsi ini. Banyak kebaikan yang diberikan kepada 

penulis yang tak dapat disebutkan satu-persatu dan tak pula penulis dapat 

membalasnya. 

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah 

memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama masa kuliah. 

6. Dosen penguji seminar proposal Ibu Meri Indri Hapsari, SE., M.Si., Ibu 

Dr. Ririn Tri Ratnasari, S.E, M.Si., Ibu Sylva Alif Rusmita SE., CIFP. 

Terima kasih telah memberikan masukan kepada penulis seminar 

proposal, masukan yang diberikan sangat memberikan pencerahan kepada 

penulis. 

7. Dosen penguji sidang skripsi Ibu Dr. Ririn Tri Ratnasari, SE., M.Si., Ibu 

Dr. Tika Widyastuti, SE., M.Si., Bapak Dr. H. Bustani Berachim, SE., 

Bapak Irham Zaki, S.Ag., MEI. Terima kasih telah memberikan masukan 

kepada penulis saat sidang skripsi, masukan yang diberikan sangat 

memberikan pencerahan kepada penulis. 

8. Seluruh Informan yang telah meluangkan waktunya kepada penulis 

sehingga penulis dapat memenuhi penulisan skripsi dengan baik. 

9. Sam Pambudi beserta keluarga yang selalu memberikan motivasi dan 

mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terima 

kasih karena selalu ada disaat penulis mulai down, terima kasih untuk 

waktunya, terima kasih untuk semangatnya, terima kasih untuk perhatian 

lebih yang diberikan kepada penulis, terima kasih untuk segalanya. 

10. Sahabat Karimah As Syahidah beserta keluarga atas doa dan dukungan 

yang tak pernah terputus dan senantiasa memberikan saran dan motivasi 

secara kontinu kepada penulis agar skripsi ini segera terselesaikan. 

11. Sahabat Retno Novita Sari beserta Mama yang selalu memberikan 

semangat dan motivasi kepada penulis 

12. Ade Ayu DJ yang selalu ikut merasakan kesulitan yang dialami oleh 

penulis dan juga selalu memberikan motivasi dan dorongan pada penulis 
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13. Para sahabat dan gank abcd.id, Amik, Ciwul, Denisa, Inggrid, dan Dian 

atas kebersamaan dan komunikasi yang selalu terjaga, serta atas perhatian 

yang selalu diberikan kepada penulis. 

14. Bapak Kasdullah, Bapak Syaiful, dan Ibu Leli terima kasih atas setiap 

bantuan yang diberikan kepada penulis. 

15. Teman-teman dan sahabat seperjuangan Ekonomi Islam 2009, yang tidak 

bisa disebutkan satu persatu. 

16. Teman-teman KKN47 Desa Sumberjo, Kecamatan Margomulyo, 

Bojonegoro atas solidaritas yang masih tetap terjaga, atas segala perhatian 

yang diberikan kepada penulis, atas setiap waktu yang selalu berusaha 

diluangkan agar tetap bisa berkumpul, dan atas semua susah senang yang 

pernah dilalui bersama. 

17. Teman-teman dari Bidadari Karwis, Mbak Ica atas segala perhatian dan 

semangat yang selalu diberikan kepada penulis, Mbak Lona, Mbak Tita, 

Gisa, Adin, Rena, Anggun beserta Mamanya, dan lain-lain yang telah 

memberikan semangat dan motivasi kepada penulis. 

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan dan dorongan dalam penyelesaian skrispi ini. 

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para 

Dewan pembaca. Akhir kata, dengan segala keterbatasan yang ada, penulis 

berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis serta pihak lain 

yang membutuhkannya. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

 

Surabaya,  Oktober 2015 

  

 

 

Nurul Ashri Safitri 
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 وزارة البحوث التكنولوجية والتعليم العالي

 كلية اإلقتصادية و االتجارية جامعة إيرالنغا

 

                                                                                                         : اإلقتصاد اإلسالمي شعبة 

 ...... :    رقم التسجيل   

 

ص
ّ
 امللخ

 بحث علمي خَريج اإلقتصاد اإلسالمي

 اسم              :  نور العصر سافتري        

 040914008رقم القّيد     :        

 2015سنة اإلعداد :        

 املوضوع:

 سلوك استهالك نظرة مقاصد الشريعة إلى أسرة محاضر اإلقتصاد اإلسالمي املسلمة بجامعة إيرالنغا

 

 املحتويات:

يهدف البحث إلى معرفة سلوك استهالك األسرة املسلمة نظرة مقاصد الشريعة عند تلبية الحاحة 

 الدين والنفس والعقل والنسل واملال.الضرورية والحاجية والتحسينية في 

املنهج املستخدم هو املنهج النوعي مع طريقة دراسة الحالة. وطريقة جمع البيانات األولية باملقابلة. تركز 

البحث املحاضر  في كلية اإلقتصادية و االتجارية جامعة إيرالنغا سورابايا كرئيس األسرة وكانت زوجته ال تعمل 

 وك استهالك نظرة مقاصد الشريعة في األسرة املسلمة.وطلب الجواب حول سل

رت أسرة املحاضر اإلقتصاد اإلسالمي املسلمة بجامعة إيرالنغا الحاحة 
ّ
ومن نتائج البحث أن قد توف

الضرورية والحاجية والتحسينية من ناحية املقاصد الشريعة جّيدا. أجرى حد استهالك املسلم إجراء جيدا مع أن 

ين في صعوبة سيطرة الرغبة أحيانا. إضافة إلى االستهالك الشخص ي،استهالك مجتمع أسرة اعترف كل املخبر 

املحاضر املسلمة في كلية اإلقتصاد اإلسالمي بجامعة إيرالنغا ال يغفل. ويدل ذالك بوجود االستهالك في الزكاة 

   واإلنفاق والصدقة حتى يعطي املخبرون الهبة والهدية والرغبة في الوقف.

سلوك املستهلك املسلم، املقاصد املرور : أسرة محاضر اإلقتصاد اإلسالمي املسلمة، سلوك االستهالك،   كلمات

  الشريعة.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 

Pedoman  transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab- 

Latin. Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan 

No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 

1. Konsonan Tunggal 

No. Arab Latin Keterangan  No. Arab Latin Keterangan 

 - ا .1
Tidak 

dilambangkan 
 t ط .16 

t (dengan titik di 

bawahnya) 

 z ظ .b -  17 ب .2
z (dengan garis di 

bawahnya) 

 ‛ ع .t -  18 ت .3
koma terbalik 

letak di atas 

 ś ث .4
s (dengan titik di 

atasnya) 
 - g غ .19 

 - f ف .j -  20 ج .5

 - q ق .h -  21 ح .6

 - k ك .kh -  22 خ .7

 - l ل .d -  23 د .8

 ż ذ .9
z (dengan titik di 

atasnya) 
 - m م .24 

 - n ن .r -  25 ر .10

 - w و .z -  26 ز .11

 - h ه/ه .s -  27 س .12

 apostrof ‘ ء .sy -  28 ش .13

 ṣ ص .14
s (dengan titik di 

bawahnya) 
 - y ي .29 

 d ض .15
d (dengan garis di 

bawahnya) 
 30.    
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 ّـ

 

2. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap, termasuk tanda syiddah (ّـ) ditulis rangkap.  

Contoh:       انه ditulis  innahu 

3. Tā’marbūtah di akhir kata 

3.1.  Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah 

terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.  

Contoh:   جما عة  ditulis  jamā’ah  

   ditulis maktabah  مكتبة

3.2.   Bila dihidupkan ditulis t  

         Contoh : مكتبةالجامعة     ditulis maktabatu’l-jāmi’ah  

4. Vokal Panjang (mad) 

Fathah (baris di atas) di tulis ā, kasrah (baris di bawah) di tulis ī, serta 

dammah (baris di depan) ditulis dengan ū. Misalnya;   الناس  ditulis an-nās,  

 .ditulis al-muslimūn المسلمون ,ditulis ar-rahīm الرحيم

5. Vokal pendek yang berurutan dipisahkan dengan tanda pisah (-) 

 ditulis syai-in qadīr ,شي ءقدير

6. Kata Sandang Alif+Lam 

Bila Alif + lam diikuti oleh huruf-huruf qamariyah, yang terkumpul dalam 

kata ابغي حجك وخف عقمه (alif, b, g, y, h, j, k, w, kh, f, ’, q, m, t) ditulis al, 

misalnya ; المسلمون ditulis al-muslimūn. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf 

syamsiyah (huruf hijaiyah selain huruf qamariyah), huruf lam diganti dengan 

huruf yang mengikutinya, misalnya;  الرحمن ditulis ar-rahmān. 
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7. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat, misalnya : 

Penghubung antar kata menggunakan tanda petik (’), sedangkan penghubung 

dalam satu kata menggunakan tanda pisah (-). 

 dibaca bismi’l-Lāhi’r-rahmāni’r-rahīm بسم . الرحمن الرحيم
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