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Abstrak 

 Tujuan penulisan ini adalah untuk melakukan review atau menganalisis publikasi 

penelitian perilaku konsumen muslim dalam Journal of Islamic Marketing yang dipublikasi pada 

website dari 2010-2020 dengan analisis bibliometric. Metode yang digunakan adalah 

menggunakan metode bibliometrik melalui analisis publikasi tahunan, struktur sitasi dan makalah 

yang paling banyak disitasi melalui Journal of Islamic Marketing, pengarang paling produktif, 

institusi atau negara yang paling digunakan dianalisis dan struktur tematik. Hal ini dilakukan 

dengan memahami analisis kata kunci atau keyword occurrence. Representasi grafis menggunakan 

data bibliometric melalui VOS. 

 Konsep perilaku konsumen   muslim menjadi penting dalam studi literatur pemasaran, 

khususnya menggunakan konteks Indonesia. Penelitian-penelitian yang sudah dilakukan pada 

konteks lain dengan menggunakan tema-tema dalam perilaku konsumen   muslim dapat dianalisis 

lebih lanjut untuk bisa memahami perilaku konsumen dan strategi pemasaran atau keputusan bisnis 

lainnya dengan menggunakan konteks di Indonesia. Secara manajerial, pertimbangan yang 

digunakan dalam studi ini adalah jumlah populasi muslim di Indonesia adalah hampir 90% dari 

jumlah populasi yang ada. Hal ini bisa memberikan potensi untuk memahami perilaku konsumen 

beserta dampak kebijakan pemerintah termasuk program pemasaran yang dirumuskan oleh pelaku 

usaha.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kajian studi pemasaran dengan memfokuskan nilai Islam  sudah memiliki  publikasi yang 

banyak dibahasluas baik dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam berbagai bentuk,  

antara lainseperti  studi empiris, studi konseptual, studi literatur, studi kasus, review buku, 

wawancara eksekutif, dan sebuah pemikiran konsep. Publikasi penelitian tersebut   menawarkan 

pemikiran inovatif yang berupa terobosan dalam ilmu pemasaran terkini sehingga memberikan 

pemandangan pemikiran yang luas. Area yang juga menjadi perhatian dalam dalam publikasi 

pemasaran berbasis Islam  adalah  produk dan jasa keuangan islam, kuliner halal, farmasi, 

kosmetik, perlengkapan rumah tangga, rantai pemasok, senin, fashion, gaya hidup, hiburan, 

olahraga, hospitality, spiritual,  religiusitas, pariwisata, ritual muslim, ibadah, keyakinan, 

etnosentrisme, multibudaya, antar budaya, dan kode etik islam.  

Membicarakan perilaku konsumen   muslim, tidak terlepas dari  konsep perilaku konsumen  

secara umum. Perilaku konsumen diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan dalam rangka 

memperoleh, mengkonsumsi, dan mengatur barang dan jasa termasuk proses pengambilan 

keputusan yang dilakukan sebelum dan sesudah aktivitas-aktivitas tersebut. Dalam memperoleh 

dan mengkonsumsi suatu produk dan jasa, seorang konsumen akan melakukan sebuah pembuatan 

keputusan yang dipengaruhi oleh dua hal utama yaitu lingkungan internal dan eksternal konsumen 

itu sendiri. Lingkungan internal bisa berupa demografi (umur, seks, penghasilan), gaya hidup dan 

karakteristik kepribadian, sedangkan lingkungan eksternal bisa berupa budaya, kelas sosial, teman, 

keluarga dan kelompok referensi (Mothersbaugh & Hawkins, 2015).  

Dalam perkembangan yang ada, pengaruh agama atau religiusitas mewarnai studi literatur 

konsumen yang berangkat dari fenomena yang diobservasi oleh penulis terdahulu. Studi Ariffin et 

al. (2015) menunjukkan peran religiusitas dalam pada sikap konsumen untuk  menanggapi stimuli 

pemasaran. Hal ini juga sejalan dengan kesadaran pada makna halal pada produk yang akan 

dikonsumsi. Ada sensitivitas pada konsumen muslim terkait isu halal dan haram (Yazam et al., 

2011).  Isu-isu ini juga menjadi pertimbangan nilai, keyakinan, dan sikap konsumen. Wilson dan 

Liu (2012) juga menekankan bahwa konsumen muslim dan praktik bisnis islam  telah menarik 

perhatian para akademisi dan praktisi. Wilson  et al. (2013) menambahkan bahwa sistem 
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keyakinan konsumen dipengaruhi dari oleh nilai agama dan budaya yang pada  akhirnya 

memengaruhi perilaku konsumen muslim secara menyeluruh.  

Perubahan perilaku konsumen ini juga memengaruhi aktivitas bisnis. Tuntutan terhadap 

aktivitas bisnis yang berbasis spiritual menunjukkan bahwa strategi pemasaran tidak hanya 

berorientasi pada memaksimalkan keuntungan yang  tetapi juga menyebabkan perubahan dalam 

orientasi bisnis. P, tetapi perspektif ini juga menjelaskan bahwa pemasaran harus memiliki nilai-

nilai atau jiwa yang ingin memberikan pelayanan kepada konsumen dengan sesuatu yang 

berkualitas, tidak merugikan kepentingan umum di sekitarnya, memakmurkan masyarakat dan 

lingkungan sekitar, bahkan menguatkan aspek spiritual atau religi.  Secara manajerial,  populasi 

penduduk muslim  yang mencapai 229 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total penduduk Indonesia, 

berdasarkan data World Population Review tahun 2021 menjadi pasar super potensial. Industri  

ekonomi halal nasional telah memberikan kontribusi  yang signifikan bagi pendapatan pemerintah. 

Produk dan jasa yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen muslim mulai dari produk busana dan 

aksesoris, produk kesehatan, dan kecantikan, hingga produk makanan dan minuman. Secara 

global, berdasarkan data Global Religious Futures, jumlah umat Nasrani di dunia sebanyak 2,17 

miliar jiwa atau 31,44% dari total populasi dunia yang mencapai 6,9 miliar jiwa pada 2010. 

Pemeluk Nasrani merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan umat agama lainnya. Namun,  

pemeluk agama Islam diperkirakan sebanyak 1,6 miliar jiwa atau 23,2% dari total populasi dunia 

pada 2010. Ini dianggap sebagai pasar potensial di dunia dan menjadi fokus perhatian oleh 

akademisi dan praktisi (Kusnanda, 2021).  

Sejalan dengan perubahan perilaku konsumen, menurut Daabes (2017), pemasaran 

mengalami transformasi luar biasa dan bisa beradaptasi pada perubahan budaya dan tekonologi. 

Hal ini memberikan kesempatan analisis pada perilaku konsumen muslim dan perkembangan 

konsep yang menyertainya berkembang dan menjadi sumber dalam maksimalisasi nilai untuk 

bisnis masyarakat muslim sesuai yang diajarkan dalam Al Quran dan Sunnah. Faktor-faktor yang 

mendorong perkembangan analisis pada perilaku konsumen muslim adalah jumlah populasi 

masyarakat muslim, imigrasi kaum muslim ke negara-negara yang bukan bukan muslim, teknologi 

informasi, globalisasi, dan revolusi komunikasi.  Perhatian pada aspek spiritual mengalami banyak 

peningkatan (Ahmed & Rahman, 2015).  Islamic marketing beserta konsep yang berkaitan lebih 

memfokuskan pada aspirasi islam sedangkan pemasaran konvensional lebih menekankan aspek 

profitabilitas dan perspektif pelaku usaha (Adnan, 2013). Di sisi lain,  perilaku konsumen yang 
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memfokuskan pada religiusitas, menguatkan hubungan dengan penciptanya (Shamsudin & 

Rahman, 2014),  dan lebih memfokuskan pada rahmat pencipta (Hussnain, 2011), serta tidak hanya 

memfokuskan pada kepuasan konsumen dan konsumsi tetapi keadilan di mata pencipta (Abu & 

Khalidah, 2013). 

Melalui studi bibliometric terkait perilaku konsumen muslim pada Scopus, akan memudahkan  

para akademisi mendapatkan representasi kuantitatif  mengenai kontribusi keilmuan di masa yang 

lalu terkait perilaku konsumen muslim. Hal ini juga akan membantu memahami isu spesial yang 

perlu dipelajari lebih lanjut termasuk peristiwa tertentu. Studi-studi terdahulu juga sudah dilakukan 

untuk menganalisis perkembangan konsep dari waktu ke waktu (Valenzuela et al. 2017, Meyer & 

Weiner , 2014). Studi terkini dari Baran (2021) juga  menunjukkan bahwa studi literatur melalui 

bibliografi yang komprehensif dapat memetakan publikasi pada 4 jurnal dari 2010-2018 terkait 

dengan analisis penelitian halal. Studi ini memberikan pemahaman pentingnya perkembangan 

konsep dan makna halal yang  berkembang dari waktu ke waktu.  Penelitian bibliometric sejenis 

baru dilakukan pada International Journal of Social Economic (Kumar et al., 2020), Information 

Sciences (Merigo et al., 2018), Journal of Business to Business Marketing (Valenzuela et al., 

2019), European Journal of Operational Research (Laengle et al., 2017). Penelitian terkait 

bibliometric pada JIMA juga sudah dilakukan oleh Mubarrok et al. (2020) yang memfokuskan 

review studi islamic marketing pada umumnya.  

Pada studi ini lebih memfokuskan pada fokus perilaku konsumen muslim. Memahami 

pentingnya perkembangan studi perilaku konsumen muslim, studi ini menganalisis adanya 

penelitian-penelitian terdahulu untuk mendapatkan peta fokus peneliti pada konsep-konsep 

perilaku konsumen yang bersifat spiritual. Hal ini akan mudah dengan didukung oleh   metode 

untuk memahami perkembangan penelitian pada perilaku konsumen muslim. Penelitian perlu 

melakukan pemetaan pada bidang penelitian tertentu agar memudahkan peneliti lainnya untuk 

memahami karya-karya penting lain, terkait luaran, isu, publikasi tahunan, struktur sitasi dan 

makalah yang paling banyak disitasi melalui sejumlah publikasi,  institusi atau negara yang paling 

banyak digunakan untuk  dianalisis serta struktur tematik. Untuk mempermudah pemahaman 

perkembangan konsep perilaku konsumen muslim, penelurusan akan difasilitasi dengan 

menggunakan analisis bibliometric. Secara tradisional, peneliti bisa menggunakan analisis studi 

review literatur dan pendekatan kuantitatif meta analisis  (Schmidt, 2008).  Namun, adanya 

perkembangan teknologi, penggunaan database secara online telah memudahkan untuk sitasi data 
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misalnya Web of Science dan  memanfaatkan software analisis bibliometric misalnya Vosviewer 

(Kumar et al., 2020).  Metode bibliometric bisa menggunakan pendekatan kuantitatif untuk 

deskripsi, evaluasi, dan monitoring publikasi penelitian. Studi ini memberikan kontribusi analisis 

bahwa sejumlah publikasi  penelitian sudah berkontribusi pada perkembangan literatur akademik 

dan trend evolusinya terkait perilaku konsumen muslim. 
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BAB II. 

PERUMUSAN MASALAH 

 

 Memahami pentingnya perkembangan studi perilaku konsumen muslim, studi ini 

menganalisis adanya penelitian-penelitian terdahulu untuk mendapatkan peta fokus peneliti pada 

konsep-konsep perilaku konsumen yang bersifat spiritual. Hal ini akan mudah bisa ada metode 

untuk memahami perkemagban penelitian pada perilaku konsumen muslim. Penelitian perlu 

melakukan pemetaan pada bidang penelitian agar memudahkan peneliti dalam memahami 

perkembangan konsep perilaku konsumen muslim. Penelurusan akan difasilitasi dengan 

menggunakan analisis bibliometric. Secara tradisional, peneliti bisa menggunakan analisis studi 

review literatur dan pendekatan kuantitatif meta analisis (Schmidt, 2008).  Adanya perkembangan 

teknologi, penggunaan database secara online telah memudahkan untuk sitasi data misalnya Web 

of Science dan kemudahan memanfaatkan software analisis bibliometric misalnya Vosviewer 

(Kumar et al., 2020).  Metode bibliometric bisa menggunakan pendekatan kuantitatif untuk 

deskripsi, evaluasi, monitoring publikasi penelitian.  

 

2.1. Pertanyaan Penelitian 

a. Bagaimana studi ini memberikan kontribusi analisis pada perkembangan literatur 

akademik beserta publikasi dan trend evolusinya pada perilaku konsumen muslim? 

b. Bagaimana analisis terhadap trend keilmuan dan sitasi konsep serta studi termasuk 

pengarang, institusi dan negara terkait dengan perilaku konsumen muslim? 

c. Bagaimana analisis terhadap isu tematik yang bisa menjadi pemetaan riset di masa yang 

akan datang terkait dengan perilaku konsumen muslim.  

 

2.2. Tujuan Penelitian 

a. Studi ini memberikan kontribusi analisis pada perkembangan literatur akademik beserta 

publikasi dan trend evolusinya terkait perilaku konsumen muslim. 

b. Studi ini mendukung analisis terhadap kontribusi pada trend keilmuan dan sitasi konsep 

serta studi termasuk pengarang, institusi dan negara terkait perilaku konsumen muslim. 

c. Studi ini memberikan analisis terhadap isu tematik yang bisa menjadi pemetaan riset di 

masa yang akan datang terkait perilaku konsumen muslim. 
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2.3. Urgensi Penelitian 

a. Melalui studi bibliometric, akan memudahkan  para akademisi mendapatkan representasi 

kuantitatif  mengenai kontribusi keilmuan di masa yang lalu terkait perilaku konsumen 

muslim. Hal ini juga akan membantu memahami isu special yang perlu dipelajari lebih 

lanjut termasuk peristiwa tertentu. Studi-studi terdahulu juga sudah dilakukan untuk 

menganalisis perkembangan konsep dari waktu ke waktu (Valenzuela et al. 2017, Meyer 

& Weiner , 2014). Studi terkini dari Baran (2021) juga  menunjukkan bahwa studi literatur 

melalui bibliografi yang komprehensif dapat memetakan publikasi pada 4 jurnal dari 2010-

2018 terkait dengan analisis penelitian halal. Studi ini memberikan pemahaman pentingnya 

perkembangan konsep dan makna halal yang  berkembang dari waktu ke waktu.  Penelitian 

bibliometric sejenis baru dilakukan pada International Journal of Social Economic (Kumar 

et al., 2020), Information Sciences (Merigo et al., 2018), Journal of Business to Business 

Marketing (Valenzuela et al., 2019), European Journal of Operational Research (Laengle 

et al., 2017). Penelitian terkait bibliometric pada JIMA juga sudah dilakukan oleh 

Mubarrok et al. (2020) yang memfokuskan review studi islamic marketing pada umumnya. 

Pada studi ini lebih memfokuskan pada fokus perilaku konsumen muslim terkait dengan 

sikap, motivasi, gaya hidup, nilai, religiusitas, gender, branding,  dan generasi milenial.  

b. Secara manajerial populasi penduduk muslim yang mencapai 229 juta jiwa atau sekitar 

87,2% dari total penduduk Indonesia, berdasarkan data World Population Review tahun 

2021. Industri ekonomi halal nasional telah memberikan kontribusi  yang signifikan bagi 

pendapatan pemerintah. Produk dan jasa yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen 

muslim mulai dari produk busana dan aksesoris, produk kesehatan, dan kecantikan, hingga 

produk makanan dan minuman. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1. Perilaku Konsumen dan Faktor yang Memengaruhinya 

Perilaku konsumen terpusat pada cara individu mengambil keputusan untuk memanfaatkan 

sumber daya mereka yang tersedia (waktu, uang, usaha) guna membeli barang-barang yang 

berhubungan dengan konsumsi. Perilaku konsumen sebagai tindakan dan pikiran manusia, 

merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan konsumen dalam rangka mencari solusi atas 

permasalahan kebutuhan dan keinginannya. Rangkaian aktivitas tersebut meliputi berbagai proses 

psikologis yang melibatkan kognitif, afektif dan perilaku. Mothersbaugh dan Hawkins (2015) 

menjelaskan perilaku konsumen sebagai studi tentang individu, grup, atau organisasi dan proses 

yang digunakan untuk memilih, mengamankan, menggunakan, dan membuang produk, jasa, 

pengalaman, atau ide untuk memuaskan kebutuhan dan dampak proses ini terhadap konsumen dan 

masyarakat. Motivasi merupakan bagian dari perilaku konsumen yang merupakan pengaruh 

internal dalam diri seseorang.  

Perilaku konsumen diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperoleh, 

mengonsumsi, dan mengatur, serta membuang barang dan jasa termasuk proses pengambilan 

keputusan yang dilakukan sebelum dan sesudah aktivitas-aktivitas tersebut. Dalam memperoleh 

dan mengkonsumsi suatu produk dan jasa, seorang konsumen akan menentukan sebuah pembuatan 

keputusan yang dipengaruhi oleh dua hal utama, yaitu lingkungan internal dan eksternal konsumen 

itu sendiri. Lingkungan internal bisa berupa demografi (umur, seks, dan penghasilan), gaya hidup 

dan karakteristik kepribadian; sedangkan lingkungan eksternal bisa berupa budaya, kelas sosial, 

teman, keluarga, dan kelompok referensi. 

Ada dua pengaruh utama pada  konsumen dalam membuat sebuah keputusan, yaitu 

konsumen itu sendiri dan lingkungan. Pengaruh konsumen itu sendiri meliputi kebutuhan, 

persepsi, dan sikap terhadap merek atau produk. Selain itu, demografi, gaya hidup, dan kepribadian 

memengaruhi suatu pemilihan produk atau merek. Pengaruh kedua adalah lingkungan. 

Lingkungan ini bisa berupa budaya (norma masyarakat, pengaruh subbudaya atau etnis), face to 

face group (keluarga, teman, dan kelompok referensi). Organisasi pemasaran termasuk lingkungan 

di luar konsumen karena organisasi ini menyediakan produk atau jasa yang dapat memuaskan 

kebutuhan konsumen (Mayasari & Kurniaty, 2019).  
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3.2.  Perilaku Konsumen Muslim 

Perilaku konsumen muslim ini dikaitkan dengan aspek agama. Agama ini bisa dikaitkan 

dengan konsep religiusitas.  Religiusitas ini dianggap dimensi personal yang merepresentasi sejauh 

mana seseorang memiliki sikap atau komitmen pada agamanya yang diwujudkan dalam  sikap dan 

perilaku secara konsisten (Johnson et al., 2001). Konsep religiusitas  diterapkan dalam  konsep 

pemasaran untuk menganalisis pilihan perilaku konsumen dalam pemilihan produk. Souiden & 

Rani (2015) menegaskan bahwa menjadi individu muslim yang baik adalah menjadi individu yang 

segala perbuatannya  beserta konsekuensinya berusaha untuk menghindari diri dari perbuatan yang 

dikatakan haram. Agama mampu menjadi framework yang membuat hidup individu lebih mudah 

dimengerti dan dapat dipahami.  Religiusitas menunjukkan tingkat seseorang dalam memegang 

kepercayaan dan nilai-nilai yang diyakini (Schwartz & Huismans, 1995). 

Pengaruh antara religiusitas dengan perilaku telah menjadi perhatian, terutama pada bidang 

psikologi dan medis. Agama menjadi bagian dari kebudayaan yang memiliki pengaruh besar 

terhadap nilai-nilai, kebiasaan dan sikap konsumen, yang pada akhirnya  akan memengaruhi 

pengambilan keputusan konsumen dalam kehidupan mereka sehari-hari.  Rice dan Al Mossawi 

(2002) membahas bahwa ada hubungan antara gaya hidup dan pola konsumsi yang tergantung 

pada kondisi ekonomi bersangkutan. Dusuki & Abdullah (2007) berpendapat bahwa kekuatan 

religi memengaruhi pilihan terhadap produk islami. Yazdani (2009) berpendapat bahwa, ada  

hubungan kuat  antara religiusitas dengan orientasi belanja. Ada  perbedaan antara perilaku 

konsumen muslim di negara barat dan yang di negara Islam.  

Istilah religiusitas di negara barat biasanya terbatas pada praktik dan ritual ibadah 

keagamaan. Khusus,  konsumen muslim di Indonesia dan Malaysia, religiusitas diterapkan tidak 

hanya pada konteks ibadah ritual namun menyangkut hampir seluruh dari aspek kehidupan sehari-

hari, sehingga lebih komprehensif.  Muhammad & Mizerski (2010) menunjukkan bahwa ada 

dimensi keagamaan yang menentukan pilihan produk yaitu afiliasi beragama, komitmen 

beragama, pengetahuan beragama dan orientasi beragama.  Souiden & Rani (2015) menguatkan 

bahwa semakin kuat sikap seseorang yang ditunjukkan ketakutan akan melakukan dosa, semakin 

kuat seseorang akan menentukan pilihan atas produk yang menghindari riba. Sejumlah studi 

terdahulu menunjukkan temuan penelitian terkait dasar pemilihan bank konvensional dan sharia. 

Penelitian terkait dengan preferensi tersebut antara lain pembiayaan rumah (Razak & Taib, 2011), 

adopsi m-banking (Gupta & Arora, 2017), sikap konsumen terhadap kredit berbasis islam (Amin 
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et al., 2017), pilihan asuransi (Amron et al., 2018), kepuasan konsumen dalam pilihan bank islam 

(Anouze et al., 2019), 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Pendekatan Penelitian 

Metode bibliometrik merupakan alat pengukuran terhadap literatur terdahulu dengan 

menggunakan teknik  statistika sebagai pendekatan analisis kuantitatif. Penelitian menggunakan 

analisis bibliometrik mampu menjelaskan  fakta sejumlah  publikasi termasuk dampak penelitian, 

sehingga bisa menjadi acuan bagi pengembangan penelitian di masa yang akan datang. Di satu 

sisi, analisis bibliometric merupakan studi bibliometric dengan pendekatan kualitatif yang 

menganalisis area penelitian dan sejumlah trend yang bisa memberikan gambaran perkembangan 

sebuah konsep (Broadus, 1987).  

 

4.2.  Tahapan Penelitian 

 Studi ini juga menggunakan kombinasi analisis kualitatif dan dan kuantitatif melalui 

tahapan Miles and Huberman (1994) yaitu dengan tahapan data search  & retrieval, article 

selection, article digitalization dan data processing & analysis.  Pada tahapan data search & 

retrieval, serta article selection, penulis mendapatkan aksesibilitas data di Proques menggunakan 

software VOSviewer.  Tahapan dalam penelitian  sebagai berikut.  

a. Mencari kata kunci perilaku konsumen yang meliputi sikap konsumen, branding, 

kepuasan konsumen, gaya hidup, milenial, agama, kelompok referensi pada Journal of 

Islamic Marketing. 

b. Masukan kata pencarian dengan format yang sudah  ditentukan.  

c. Menyeleksi artikel yang sesuai dengan tujuan penelitian.  

d. Simpan hasil pencarian.  

 

Pada tahapan pengolahan data, peneliti bisa melakukan tahapan penelitian sebagai berikut. 

a. Mengunduh VOSviewer sesuai dengan sistem operasi. 

b. Melakukan analisis yang meliputi co-authorship (untuk menemukan hubungan berbagai 

penelitian berdasarkan dokumen penelitian yang dihasilkan oleh peneliti); co-occurrence 

analysis (keterkaitan artikel yang ditentukan berdasarkan jumlah dokumen yang terjadi 

secara bersamaan), citation analysis ( keterkaitan artikel yang ditentukan berdasarkan 
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jumlah artikel yang disitasi), bibliographic coupling analysis (hal ini akan menjelaskan apa 

yang sedang dikerjakan oleh penelitian dari waktu ke waktu), co-citation analysis  

(bertujuan untuk memetakan spesialisasi subjek penelitian.  
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1. Hasil Penelitian 

Berdasarkan  pada pengumpulan artikel pada database scopus dengan kata kunci perilaku 

konsumen, muslim dan Islam peneliti mendapatkan total 302 artikel. Langkah selanjutnya peneliti 

melakukan inklusi dokumen artikel sesuai dengan tujuan penelitian. Kategori inklusi yang dipilih 

yaitu artikel penelitian yang memiliki full artikel, berbahasa Inggris, berkaitan dengan perilaku 

konsumen dengan responden beragama Islam maupun di negara dengan wilayah mayoritas 

beragama Islam, merupakan artikel penelitian lapangan bukan dalam bentuk literatur review, 

review buku maupun laporan tahunan. Berdasar pada tahap inklusi tersebut,  didapatkan total 41 

artikel yang sesuai karakteristik dengan rentang tahun publikasi 1981-2021. Setelah proses inklusi 

artikel dilakukan, proses analisis data dilakukan. 

 

Grafik 1. Negara yang mempublikasikan artikel penelitian yang terpilih. 

 

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa negara Inggris menjadi tempat publikasi terbanyak 

untuk artikel yang berkaitan dengan tema perilaku konsumen dan moslem, dengan 24 artikel 

kemudian negara Indonesia dan Belanda dengan 3 artikel, Malaysia dan Amerika dengan 2 artikel 

dan negara Taiwan, Swiss, Lithuania, Jerman dan HongKong dengan masing-masing 1 artikel. 

 

Tabel 1. Nama Jurnal 

1 1 1 1 1 2 2 2 3 3

24
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Place of publication
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Publication title Jumlah 

Journal of Islamic Marketing 5 

IOP Conference Series. Earth and Environmental Science 2 

The International Journal of Bank Marketing 2 

Banks and Bank Systems 2 

Journal of Business Ethics 2 

International Marketing Review 2 

Journal of Big Data 1 

Qualitative Market Research 1 

Antropologi Indonesia 1 

BMC Public Health 1 

International Journal of Business and Society 1 

Review of Integrative Business and Economics Research 1 

International Journal of China Studies 1 

International Journal of Development Issues 1 

Organizations and Markets in Emerging Economies 1 

Journal of Ethnic Foods 1 

Contemporary Chinese Political Economy and Strategic 

Relations 1 

International Journal of Emerging Markets 1 

Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 1 

Review of International Business and Strategy 1 

Corporate Communications 1 

Management Research Review 1 

Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics 1 

Journal of Applied Business Research 1 

The South East Asian Journal of Management 1 

Religions 1 

British Food Journal 1 

BMC Health Services Research 1 

Modern Asian Studies 1 

Humanomics 1 

Progress in Development Studies 1 

Journal of International Business Studies (pre-1986) 1 

 

Berdasarkan pada Tabel 1., terlihat bahwa nama jurnal yang telah mempublikasikan artikel 

yang berkaitan dengan tema perilaku konsumen dan muslim. Berdasarkan pada Grafik 2. Journal 

of Islamic Marketing menjadi jurnal paling banyak mempublikasikan artikel berkaitan dengan 

tema perilaku konsumen dan muslim. 

 

Tabel 2. Occurence berdasarkan author keywords 

Author keywords Occurence 

Muslim 20 
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Consumer behavior 16 

Religions 15 

Consumers 14 

Marketing 15 

Consumption  13 

Business and economics 11 

Islamic financing 11 

Influence  8 

Attitudes  6 

Islam 8 

Banking industry  8 

Population  6 

Behavior  5 

Culture  6 

Ethics  5 

Business and economics-marketing 

and purchase 

5 

 

Berdasarkan pada Table 2., terkait dengan pemetaan kata kunci maka 10 terbesar dari 

author keywords yang ada yaitu muslim, consumer behavior, religions, consumers, marketing, 

consumption, business and economics, Islamic financing, influence, Islam dan banking industry. 

Grafik 2. Metodologi artikel 

 

Berdasarkan pada grafik 2. Diketahui bahwa metodologi artikel yang digunakan dalam 

analisis bibliometric yaitu 71% artikel menggunakan metode kuantitatif, 27% artikel 

menggunakan metode kualitatif dan 2% artikel menggunakan metode mixed methode. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Quantitave Qualitative Mixed Methode

Series1 71% 27% 2%

Methodology



21 

 

 

 

Gambar 1. Network Visualization Vos Viewer 

 

Berdasarkan pada hasil analisis vos viewer di dapatkan 3 cluster yaitu cluster pertama 

terdiri dari consumer behavior, consumers, consumption, culture, ethics, marketing, religion. 

Cluster kedua terdiri dari attitudes, banking industry, behavior, business and economics-marketing 

and purchase, influence dan Islamic financing. Cluster ketiga terdiri dari business and economic, 

Islam, muslim dan population. Term mengenai culture, ethics, population, business and 

economics-marketing and purchase, attitudes dan behavior menjadi yang paling kecil sudah 

dilakukan penelitian. 

 

business and economics- 
marketing and purchase 
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Gambar 2. Overlay Visualization Vos Viewer and The Period 

 

Berdasar pada Gambar 2, diketahui bahwa term mengenai Islam, population, Islamic 

Financing, banking industry, attitudes dan behavior menjadi term dengan tahun terbaru yang dikaji 

berkaitan dengan perilaku konsumen dan muslim. Pada gambaran yang lain, term culture, ethics 

dan business and economic-market menjadi term yang dikaji dengan tahun lebih lama meskipun 

menjadi term yang masih perlu untuk dikembangkan dalam studi yang berkaitan dengan perilaku 

konsumen dan muslim.  

 

5.2. Pembahasan 

Wilson (2012) sudah mengajukan usulan bahwa ada sejumlah konsep yang menjadi bahasan 

penting dalam Islamic marketing untuk dianalisis lebih lanjut pada penelitian dan diskusi 

selanjutnya. Topik-topik yang yang menjadi pembahasan meliputi price teory, legal issues, 

branding termasuk semiotics dan linguistic, strategi global dan international, antropologi termasuk 

tribe dan ethnocentrism, gender, organizational behavior, human resources management, 

sociology, faith & spirituality, cross culture, dan consumer behavior. Bahasan consumer behavior 

sudah menjadi acuan utama dalam Islamic marketing.  

Konsep consumer behavior melibatkan berbagai aktivitas, baik yang sifatnya mental, 

emosional, dan fisik. Hal ini juga sama dengan perilaku konsumen muslim. Berpikir merupakan 

satu aktivitas mental, misalnya meliputi pengolahan informasi yang melibatkan memori otak 

business and economics- 
marketing and purchase 



23 

 

ketika seseorang menerima suatu stimuli pemasaran. Aktivitas emosional menyangkut evaluasi 

terhadap suatu produk atau jasa sehingga menimbulkan perasaan senang atau tidak senang 

terhadap produk atau jasa tersebut. Aktivitas fisik misalnya meliputi kegiatan memilih atau 

memutuskan satu produk yang akan dibeli di antara beberapa produk yang tersedia di pasar. Bagi 

pemasar, memahami semua aktivitas perilaku konsumen sangat membantu dalam merumuskan 

strategi pemasaran. 

Hasil analisis menunjukkan rujukan untuk penelitian pada perilaku muslim hanya 41 artikel 

sesuai dengan karakteristik yang ditentukan. Namun pembahasan ini menunjukkan bahwa konsep 

perilaku konsumen bisa dijelaskan dengan konsep-konsep lain yang sifatnya cenderung lebih luas. 

Hal ini terkait dengan makna konsep perilaku konsumen itu sendiri. Berdasarkan konsep keilmuan 

itu sendiri, ilmu perilaku konsumen memiliki derivasi dari sejumlah ilmu yang lain misalnya 

psikologi, ekonomi, sosiologi, dan budaya. Dengan demikian, pembahasan  konsep perilaku 

konsumen juga bisa beririsan dengan penelitian-penelitian yang tidak secara spesifik 

memfokuskan pada perilaku konsumen. Hal ini bisa beririsan dengan konsep perbankan, budaya, 

etika, halal, loyalitas, aspek hedonism, dan bisnis.  

Berdasarkan pada hasil analisis vos viewer pada Gambar 1. didapatkan 3 cluster sebagai  

tiga research area berdasarkan clustering melalui content analysis.  

(1) Research area 1: consumer behavior, consumers, consumption, culture, ethics, marketing, 

religion. 

(2) Research area 2: attitudes, banking industry, behavior, business and economics-marketing 

and purchase, influence dan Islamic financing. 

(3) Research area 3: business and economic, Islam, muslim dan population 

 

Terkait research area 1, berdasarkan occurrence pada author keyword, consumer behavior 

sudah dianalisis sebanyak 16 kali dalam publikasi penelitian.  Al-Kwifi (2019) menekankan bahwa 

perilaku konsumen islami di seluruh dunia menciptakan suatu pasar yang potensial dan penting. 

Hal ini juga mendorong perusahaan Barat untuk mengembangkan bisnis dalam mengelola pasar  

muslim ini secara inklusif sehingga seluruh pasar muslim bisa dikelola dengan baik. 

Berkembangnya pasar muslim ini juga mewarnai dalam penelitian pasar muslim, sehingga 

mendorong International Islamic Marketing Association untuk mengembangkan teori dan praktik 

pemasaran pada perilaku konsumen muslim di dunia. Hal ini memengaruhi berkembangnya 
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pemikiran dan orientasi penelitian pada perilaku konsumen muslim. Penelitian untuk millennial 

muslim juga sudah dilakukan oleh Saeed dan Azmi (2019) yang memfokuskan pada switching 

behavior pada  generasi millennial di Pakistan dan Malyasia.  

Perilaku konsumen muslim  memfokuskan pada produk halal (Ishak et al., 2016;  Khan & 

Khan, 2019). Namun produk halal ini tidak hanya pada makanan saja. Halal ini bisa meliputi proses 

dan semua produk terkait dengan fashion, apparel, perbankan, keuangan, kosmetik, body care, 

pharmaceutical. Semua pengelolaan produk ini menjadi pilihan pembelian konsumen dengan basis 

pada shariah (Khan et al., 2017).  Penelitian Shahid et al. (2018) misalnya menganalisis mengenai 

perilaku konsumen terkait pemilihan kosmetik halal di India secara kualitatif. Temuan penelitian 

itu menunjukkan  bahwa perusahaan perlu mengeluarkan sertifikat halal untuk produk kosmetik.  

Selain perilaku konsumen, aspek budaya juga mewarnai pembuatan keputusan konsumen muslim.  

Agama islam membawa nilai, budaya, dan etika tertentu sehingga memengaruhi konsumen dalam 

memilih pembelian produk yang sesuai dengan ajaran Islam.  Konsumen muslim akan sensitif 

pada produk-produk yang cenderung vulgar (Ihtiyar, 2019). Amin (2017) berpendapat bahwa 

konsep perilaku konsumen berpedoman pada Al Quran dan Hadits  serta memfokuskan pada 

Tauhid dalam menentukan keputusan sehari-hari.  Penelitian Youssef et al. (2015) juga 

menegaskan bahwa aspek religion akan memengaruhi sikap konsumen dalam membuat keputusan 

untuk memenuhi kebutuhan mereka.  

Masih terkait dengan peran religiousity, Koku dan Jusoh  (2014) juga menganalisis bahwa  

ada kaitan antara religiousity dan personal consumption. Personal consumption ini terkait dengan 

keinginan seseorang untuk  menunjukkan lifestyle. Konsumen muslim juga membuat keputusan 

untuk mengikuti self-realization dan mengandung adanya symbolic meaning. Hal ini juga 

dijelaskan dalam penelitian Karoui dan Khemakhem (2019) bahwa pembuatan keputusan 

konsumen juga diwarnai dengan aspek hedonisme. Konsep hedonism juga berakar pada ajaran 

Islam namun hal ini juga berkaitan dengan aspek ethical dalam konsumsi sebuah produk atau jasa.  

Konsumen yang merasakan kepuasan terkait dengan konsumsi produk halal juga berkaitan dengan 

aspek hedonism. Membeli produk halal dianggap menjadi akar kebahagiaan karena sudah 

menjalankan ajaran Islam dengan baik dan merupakan bentuk kebanggaan diri (Karoui & 

Khemakhem, 2016). Penelitian Teimourpour dan Hanzaee (2014) juga menganalisis perilaku 

memiliki produk luxury pada konsumen muslim di Iran. Mereka juga dianggap sebagai pasar 
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potensial untuk dikelola. Pembelian produk luxury juga dianggap sebagai bentuk pemenuhan 

kebutuhan konsumen.  

Terkait research area 2, penelitian terkait islamic finance juga sudah banyak dilakukan. 

Tema-tema yang dipilih untuk dijadikan dasar penelitian terkait dengan attitudes, banking 

industry, behavior, business and economics-marketing and purchase, influence dan Islamic 

financing. Penelitian attitude juga mewarnai dalam penelitian perilaku konsumen. Aris  et al. 

(2012) meneliti mengenai sikap konsumen terkait Istihalah. Konsep ini banyak mewarnai dalam 

kehidupan muslim dan proses bisnis sehari-hari. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebanyak 

muslim  belum memiliki sikap mengenai istihalah.  Dalam hal ini, perlu ada semacam edukasi 

yang baik terkait dengan konsep tersebut sehingga konsumen bisa hati-hati dalam membuat 

keputusan.  

Penelitian Sayani dan Balakrishnan (2013) meneliti terkait Islamic Index sebagai ukuran 

statistikc dalam pasar keuangan dengan berbasis social ethical index. Index ini menjadi dasar 

pertimbangan bagi para investor yang akan melakukan investasi pada pasar saham. Ali (2017) juga 

meneliti mengenai pentingnya membangun kepercayaan dalam Islamic financing. Industri dalam 

Islamic financing memiliki persaingan global yang tentunya memengaruhi pilihan konsumen 

dalam menggunakan jasa perbankan. Dengan menguatkan trust, para pengelola Islamic financing 

akan menciptakan trust dari para stakeholder mereka yang pada akhirnya bisa menciptakan 

sustainability bagi perusahaan dalam jangka panjang.  

Perhatian penelitian pada banking, juga tidak hanya ditujukan pada banking yang sifatnya 

konvensional. Penelitian Julia dan Kassim (2020) menunjukkan bahwa sejalan adanya penurunan 

atau degradasi kualitas lingkungan, pihak perbankan akan memberikan pinjaman kepada para 

pengelola usaha yang menunjukkan kinerja melalui taat aturan  untuk melindungi lingkungan. 

Pihak perbankan akan memberikan pinjaman berdasarkan maqasid shariah yang meliputi faith, 

life, intellect, posterity dan wealth. Tujuannya pihak perbankan juga turut serta mempromosikan 

lingkungan hijau perlu dipelihara. Penelitian Julia and Kassim (2016) juga menganalisis sikap 

konsumen terhadap perbankan yang menerapkan sharia dan terkait dengan green marketing.  

Terkait pemilihan  jasa perbankan, penelitian Kashif et al. (2015) telah menganalisis 

pengaruh sejumlah variable pelayanan jasa perbankan Islam pada kepuasan konsumen. Pelayanan 

jasa ini meliputi aspek tangibility, reliability, assurance, sincerity, personalization dan formality 

memengaruhi kepuasan. Pelayanan jasa ini perlu menjadi perhatian perusahaan perbankan Islam 



26 

 

karena mereka juga harus bersaing dengan perbankan konvensional untuk bisa melayani konsumen 

dengan baik. Penelitian terkait dengan sikap konsumen terhadap perbankan juga sudah diteliti oleh 

Setyobudi et al. (2015). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sikap konsumen secara implisit 

akan memengaruhi pilihan tabungan pada perbankan Islam. Sikap konsumen implisit ini dijelaskan 

adanya pengalaman yang sudah dimiliki oleh konsumen dalam waktu yang lama, sehingga 

pengalaman ini bisa memengaruhi sikap konsumen untuk menentukan pilihan perbankan. 

Penelitian Belwal dan Maqbali (2019) juga meneliti dengan pendekatan kualitatif terkait dengan 

persepsi konsumen muslim di Oman terkait dengan penerapan nilai Islam dalam pengelolaan 

perbankan khususnya praktik pemasaran, pengetahuan karyawan perbankan, dan operasi bisnis. 

Penelitian dengan memfokuskan m-banking di perbankan islam juga dilakukan oleh Raza et al. 

(2019). Konsumen muslim membuat keputusan untuk melakukan adopsi m-banking di Islamic 

banking. Bananuka et al. (2020) meneliti penerapan konsep sikap dan religiosity pada bank islam, 

sementara Wahyuni dan Fitriani (2017) meneliti mengenai brand loyalty dari konsumen muslim 

pada pemilihan Islamic bank.  

Terkait research area 3, fokus riset pada  business and economic, Islam, muslim dan 

population.  Perhatian pada business dan economic berbasis Islam juga sudah menjadi perhatian 

terkait dengan penelitian di bidang corporate social responbility (CSR). Alfakhri et al. (2018) 

menganalisis mengenai CSR yang dianalisis melalui perspektif islam yang meliputi etika bisnis, 

tata kelola perusahaan, manajemen perusahaan dan pemasaran.  Penelitian terkait dengan bisnis 

islam, juga diteliti terkait dengan  tata kelola.  Bukhari et al. (2013) meneliti terkait tata kelola 

antara perbankan berbasis konvensional dan islam.  Selain itu, El-Bassiouny et al. (2017) juga 

menganalisis keberlangsungan institusi perlu memiliki basis orientasi pada Islamic 

macromarketing.  

Berdasarkan review terkait dengan negara yang menjadi tempat publikasi artikel mengenai 

perilaku konsumen diketahui bahwa Indonesia menjadi negara dengan dominasi pemeluk agama 

Islam. Ini juga didukung oleh data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa 

pada Juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) beragama Islam. 

Artinya mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Terkait dengan tempat publikasi, negara 

Inggris menduduki urutan pertama.  
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Publikasi jurnal yang memuat perilaku konsumen muslim paling banyak di Journal of 

Islamic Marketing. Namun, berdasarkan review kuantitatif, publikasi tidak hanya terbatas pada 

nama jurnal dengan mengusung tema islam. Sejumlah artikel membahas mengenai perilaku 

konsumen muslim. Hal ini menunjukkan bahwa misalnya British Food Journal juga membahas 

mengenai studi berbasis bibiliometric untuk menganalis konsep halal (Secinaro & Calandra, 2021). 

Fokus perhatian menunjukkan bahwa target market muslim mendominasi pada pasar global, 

sehingga perhatian tidak hanya dari publikasi tertentu.  

Berdasarkan review studi dengan istilah islam, Islamic financing, banking industry, 

attitude dan behavior juga menjadi kajian menarik. Fokus penelitian tidak hanya pada konsep halal, 

tetapi mulai mengarah ke banking finance. Hal ini disebabkan oleh adanya trend yang dihadapi 

oleh konsumen untuk  membuat keputusan memilih jasa perbankan dengan basis islam. Peluang 

ini bisa dilihat dari para pelaku usaha untuk memprioritaskan pada pelayanan keuangan berbasis 

Islam.   

Selain itu,  berdasarkan overlay visualization, fokus  perilaku konsumen juga terkait dengan 

orientasi terhadap budaya dan etika yang juga bisa menjadi minat penelitian di masa yang akan 

datang. Memahami  Islam tidak terlepas dari memahami budaya dan etika. Terkait dengan budaya, 

memahami perilaku konsumen muslim juga tidak terlepas dari budaya. Budaya ini juga mendapat 

pengaruh dari agama yang dianut (Souiden & Rani, 2015).  Terkait dengan etika, islam tidak bisa 

melepaskan dari etika, begitu juga dengan pemasaran. Pemasar yang baik akan memperhatikan 

kepentingan konsumen sebagai bagian tanggung jawab perusahaan atau pemasar.  Hal ini juga 

diperkuat dengan Arham (2010) terkait dengan pemahaman perspektif Islam dalam marketing.  

Memahami konsumen dengan baik akan bisa memperbaiki kehidupan konsumen dengan baik, 

tidak hanya fokus pada pencarian profitabilitas perusahaan.  Penelitian-penelitian dimasa yang 

akan datang perlu perhatian pada aspek budaya dan etika  terkait dengan perilaku konsumen perlu 

untuk dipahami lebih lanjut. 
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BAB VI 

KESIMPULAN 

Studi ini menganalisis artikel ilmiah terkait perilaku konsumen muslim dengan 

menggunakan metode bibliometric. Analisis ini memberikan pemahaman yang sangat  penting. 

Penelitian ini menghasilkan  cluster perilaku consumer yaitu cluster pertama terdiri dari consumer 

behavior, consumers, consumption, culture, ethics, marketing, religion. Cluster kedua terdiri dari 

attitudes, banking industry, behavior, business and economics-marketing and purchase, influence 

dan Islamic financing. Cluster ketiga terdiri dari business and economic, Islam, muslim dan 
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population. Publikasi perilaku konsumen muslim tidak hanya diterbitkan pada jurnal dengan tema 

Islam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VII 

REKOMENDASI 

Studi ini memberikan implikasi pada peneliti dan praktisi. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa perilaku konsumen bisa dianalisis lebih lanjut lagi terkait dengan konsumsi, dengan 

kaitannya pada budaya dan etika. Penelitian mendatang bisa menganalisis lebih lanjut terkait 

kajian  pada industri financial dan perbankan. Peneliti bisa menganalisis  dengan perspektif lebih 

luas untuk memahami perilaku konsumen. Penelitian mendatang juga perlu menganalisis 

kaitannya dengan praktik bisnis  berbasis Islam. Pengelolaan bisnis yang baik berbasiskan etika 
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dan nilai Islam juga sebagai bagian cara perusahaan memperhatikan hak konsumen yang menjadi 

kewajiban perusahaan.  

Terkait dengan implikasi manajerial, bagi perusahaan yang berorientasi laba jangka 

panjang dalam mengelola konsumen muslim, pasar yang merupakan kumpulan pelanggan dan 

konsumen adalah merupakan fokus utama yang menjadi perhatiannya. Harapan agar pelanggan 

muslim setia atau loyal terhadap produk-produk yang ditawarkan membuat pemasar harus 

memahami bagaimana perilaku mereka. Pemasar dan calon pemasar sangat penting untuk 

mengenali atau memahami mengapa dan bagaimana individu maupun organisasi membuat 

keputusan konsumsinya, sehingga memungkinkan untuk membuat keputusan pemasaran stratejik 

yang lebih baik. Jika para pemasar memahami perilaku konsumennya, mereka akan bisa 

memprediksi bagaimana konsumen akan bereaksi terhadap berbagai isyarat informasional dan 

isyarat lingkungan, dan akan bisa mempertajam strategi pemasarannya yang sesuai. Misalnya, 

dalam keputusan bauran pemasaran. Keputusan-keputusan tentang produk islami, yang meliputi 

apa saja kandungan yang ada di dalamnya, bagaimana bentuk produknya, berapa besar ukurannya, 

bagaimana kemasannya, dan apa saja pelayanan yang menyertainya, akan sangat ditentukan oleh 

bagaimana karakteristik konsumen yang menjadi sasaran produk tersebut. Demikian pula 

keputusan tentang harga, distribusi, dan promosinya. Apakah konsumen muslim peka terhadap 

perubahan harga, apakah mereka senang berbelanja di toko-toko eceran ataukah di pasar swalayan, 

dan apakah mereka lebih suka memperoleh informasi dari media masa ataukah dari sumber 

pribadi, semuanya itu merupakan masukan yang sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan. 

Tidak diragukan lagi bahwa pemasar yang memahami perilaku konsumen muslim dengan baik 

akan mampu mengambil keputusan yang lebih baik untuk memperoleh keunggulan bersaing yang 

lebih baik pula. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang meliputi penggunaan Scopus sebagai 

database utama. Hal ini bisa saja menjadi bias dalam penentuan clustering dari tahun 1981-2021.  
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