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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas tentang Pengaruh Status Sosial Ekonomi 
Orang Tua Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan 
Lampung (Studi Kasus Terhadap Mahasiswa Prodi Ekonomi syariah 

angkatan 2018). Status Sosial merupakan suatu tingkatan atau kedudukan 
seseorang di dalam masyarakat yang dilihat dari tingkat pendidikan, 

tingkat pekerjaan, tingkat penghasilan dan kekayaan serta pengeluarannya. 
Menurut Kotler gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang 
diekspresikan dalam aktivitas, minat, opininya. Mahasiswa merupakan 

remaja yang lebih mudah terpengaruh pola hidup konsumtif atau pola 
hidup konsumsi yang berlebihan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah. 

untuk menjawab permasalahan tentang 1) Pengaruh Status Sosial Ekonomi 
Orang Tua Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah 
UIN Raden Intan Lampung. 2) Bagaimana pandangan ekonomi islam 

terhadap Status Sosial Ekonomi dan Perilaku Konsumtif. 

UIN Raden Intan Lampung sendiri secara geografis berada tidak 

jauh dari pusat perkotaan yang memungkinkan mahasiswanya untuk 
memiliki kemudahan dalam hal berbelanja karena banyaknya pusat 
perbelanjaan yang dekat dengan kampus seperti Trans Mart, Mall Boemi 

Kedaton, Mall Kartini dan lain sebagainya merupakan tempat yang sering 
dikunjungi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung untuk sedikit 

menyegarkan kejenuhan fikiran mereka. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) 
menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, 
wawancara, dan dokumentasi. Sampel sebanyak 76 Mahasiswa Angkatan 

2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Lampung yang diambil 
secara simple random sampling. Metode analisis data dengan metode 
Analisis Regresi Linier Sederhana, Uji Koefisien Pearson Korelasi 

pengujian. Dikarenakan nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka 
Terdapat pengaruh antara status sosial ekonomi orangtua (X) terhadapa 

Perilaku konsumtif(Y). Sedangkan nilai pearson correlations 0,891 = 
korelasi sangat kuat 

Kesimpulan dari penelitian ini menggambarkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara status sosial ekonomi orang tua dengan 
perilaku konsumtif mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2018 

Fakultas Ekonomi  Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.  Artinya 
semakin tinggi tingkat status sosial ekonomi orang tua maka semakin 
tinggi perilaku konsumtif mahasiswa. 

 
Kata Kunci : Status Sosial, Perilaku Konsumtif 









SMOTTO 

 

                          

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak 
berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-

tengah antara yang demikian”. 

Qs Al-Furqan 67 
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BAB I  

   PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan suatu gambaran utama permasalahan pada suatu 

penelitian karya ilmiah. Skripsi ini berjudul “Pengaruh Status Sosial 

Ekonomi Orang Tua Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa (Studi 

Kasus Terhadap Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2018 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung)”. 

Untuk menghindari berbagai macam tafsiran judul diatas, maka terlebih 

dahulu penyusun akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada 

judul tersebut: 

1. Pengaruh adalah kekuatan yang ada di dalam atau berasal dari sesuatu, 

seperti seseorang, sesuatu yang berkontribusi pada karakter, keyakinan, 

atau perilaku seseorang.1 Dalam hal ini, dampak seringkali merupakan 

sesuatu yang dapat membuat perubahan satu atau lebih orang 

berkembang ke arah yang lebih positif. Jika pengaruh ini merupakan 

pengaruh yang positif, maka seseorang akan menjadi lebih baik, ia 

memiliki visi dan misi untuk masa depan, begitu pula sebaliknya. 

2. Status sosial adalah kedudukan atau status seseorang dalam suatu 

kelompok sosial relatif terhadap kelompok lain dalam kelompok yang 

                                                                 
1
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Jakarta: Balai Pustaka, 1996, h. 747  
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lebih besar.2 Status sosial bisa otomatis didapat melalui bisnis atau 

donasi (otomatis). Interaksi sosial akan mendorong individu untuk 

mencapai status sosial yang lebih tinggi. Status sosial yang lebih tinggi 

juga akan mempengaruhi sikap sosial dan rasa hormat yang tinggi. 

3. Ekonomi atau economic dalam banyak literatur ekonomi disebutkan 

berasal dari bahasa Yunani yaitu kata Oikos atau Oiku dan Nomos yang 

berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain pengertian ekonomi 

adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan 

perikehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud dan dalam 

perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk 

pada satu keluarga yang terdiri dari suami,isteri dan anak-anaknya, 

melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga 

bangsa, negara dan dunia.3  

4. Secara umum, bisa dibilang bahwa ekonomi adalah Bidang penelitian 

yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya individu, masyarakat, 

dan material nasional untuk meningkatkan kesejahteraan hidup 

manusia. Karena ekonomi adalah ilmu tentang perilaku dan tindakan 

manusia, ia menggunakan sumber daya yang ada untuk memenuhi 

kebutuhan hidup masyarakat yang terus berubah dan berkembang 

dengan memilih kegiatan produksi, konsumsi dan / atau distribusi. 

                                                                 
2
 Undang-undang nomor 22 tahun 1961 BAB 1 pasal 1. 

3
 Iskandar Putong, Economics Pengantar mikro dan Makro , (Jakarta, Mitra Wacana Media, 

2010). 
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5. Orang tua menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan 

bahwa, “Orang tua adalah ayah ibu kandung”.4 Selanjutnya A.H. 

Hasanuddin menyatakan bahwa, “Orang tua adalah ibu bapak yang 

dikenal mula pertama oleh putra putrinya”.5 Dan H.M Arifin juga 

mengungkapkan bahwa “Orang tua menjadi kepala keluarga”.6 Orang 

tua adalah pendidik utama anak-anaknya, karena anak pertama 

mendapat pendidikan dari mereka. Oleh karena itu, bentuk pendidikan 

yang pertama ada di dalam keluarga. Pendidikan keluarga pada 

umumnya tidak bersumber dari pengetahuan dan pemahaman tentang 

pengetahuan pendidikan, tetapi karena suasana dan struktur alam 

memberikan kemungkinan-kemungkinan alamiah untuk membentuk 

lingkungan pendidikan. Saling mempengaruhi dan saling 

mempengaruhi antara orang tua dan anak, terwujudlah lingkungan 

pendidikan.7 Orang tua atau ibu dan ayah memainkan peran penting dan 

sangat penting dalam pendidikan anak-anak mereka. Pendidikan orang 

tua kepada anaknya merupakan pendidikan yang dilandasi rasa kasih 

sayang kepada anaknya, yang juga mereka peroleh dari alam. Orang tua 

adalah pendidik sejati, dan mereka terlahir sebagai pendidik. Oleh 

                                                                 
4
 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai 

Pustaka, Jakarta 1990, h.629 
5
  A.H. Hasanuddin, Cakrawala Kuliah Agama, Al-Ikhlas, Surabaya, 1984 h. 155 

6
 H.M Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan 

Keluarga, Bulan Bintang, Jakarta, 1987 h.74 
7
  Zakiah Daradjat. Ilmu Pendidikan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. X, 2012 h. 35 
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karena itu, kecintaan orang tua terhadap anaknya juga harus benar 

adanya.8 

6. Perilaku konsumtif yaitu, kesadaran, merupakan kecenderungan 

Manusia mengkonsumsi tanpa batasan, dan manusia lebih 

memperhatikan faktor keinginan, daripada perilaku permintaan dan 

pembelian barang yang tidak diperhitungkan, sehingga membuat 

sifatnya berlebihan.9 Perilaku konsumtif yang dimaksud peneliti adalah 

hidup boros mahasiswa yang berlebihan dengan membelanjakan 

sesuatu tanpa batas baik dari segi makanan maupun pakaian “fashion” 

7. Mahasiswa dalam KBBI orang yang belajar di perguruan tinggi.10 

Mahasiswa adalah pelajar pada perguruan tinggi. Pelaksanaannya diatur 

oleh peraturan menteri.11Dapat diambil kesimpulan mahasiswa adalah 

orang yang secara resmi terdaftar di perguruan tinggi yang merupakan 

bagian dari masyarakat sebagai kelompok terpelajar yang dinilai 

mempunyai kecerdasan intelektual memiliki pemikiran kritis dan 

bertindak dengan cepat dan tepat. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan mengapa penulis memilih dan menetapkan judul 

penelitian ini adalah: 

1. Secara Objektif  

                                                                 
8
 M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, PT Remaja Rosdakarya, 

2009 Bandung, h. 80 
9
 Mark Plus dan Co, Pengertian Perilaku Konsumtif Defenisi Tipe, Indikator, Faktor 

Gambaran Terhadap Pria Metroseksual. h 69 
10

 Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: PT Gramedia Utama 

edisi 4, 2008), Cet. 1, h 856. 
11

 Undang-undang nomor 22 tahun 1961 BAB V pasal 17 ayat 1 dan 3. 
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Status sosial sangat mempengaruhi dalam kehidupan 

mahasiswa, status sosial seseorang juga dapat mentukan derajat, 

kewajiban, dan tanggung jawab. Sebagaimana hasil wawancara dari 

beberapa mahasiswa prodi Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung 

yang menyatakan bahwa kegiatan yang sering dilakukan untuk 

menghabiskan waktu senggang dan menyegarkan pikiran mereka yaitu 

dengan berbelanja kebutuhan di mall, menyanyi di rumah karaoke,  

membeli makan dan minuman yang enak di cafe, menonton film di 

bioskop, serta jalan-jalan ke tempat wisata, dan itu semua mereka 

lakukan dari uang yang diberikan oleh orang tuanya.  

2. Secara subjektif  

Pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan bidang 

keilmuan yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Raden Intan Lampung, sehingga memungkinkan penulis untuk 

mengangkatnya sebagai judul skripsi. 

C. Latar Belakang Masalah 

Sejarah perkembangan peradaban manusia menunjukkan bahwa 

proses sejarah manusia selalu diiringi oleh faktor ekonomi yang menunjang 

kehidupan manusia. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan 

naluri setiap manusia. Sejak kecil manusia sudah menyatakan keinginan 

untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Semakin besar dan 

dewasanya seseorang, keinginan dan kebutuhannya manusia akan terus 

meningkat dalam bertambahnya usia. Dalam memenuhi kebutuhannya 
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manusia dihadapkan dengan masalah ekonomi yang berlaku sebagai akibat 

adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas 

dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya sangat terbatas. 

Permasalahan ekonomi terdsebut merupakan penghalang dalam 

usaha manusia dalam mencapai tujuan. Setiap manusia pasti ingin hidup 

makmur, sejahtera, serta mampu menghadapi masalah jangka pendek seperti 

konsumsi sehari-hari serta pemenuhan kebutuhan lainnya. 

Salah satu teori motivasi kebutuhan manusia adalah teori hirarki 

kebutuhan yang diciptakan oleh Abraham Maslow. Dalam teorinya 

mengatakan bahwa manusia memiliki lima tingkat kebutuhan mulai dari 

paling bawah sampai paling tinggi. Manusia terlebih dahulu akan 

memenuhi kebutuhan yang paling bawah sebelum berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan yang paling tinggi. Konsumen yang sudah memenuhi 

kebutuhan dasarnya, maka kebutuhan lainnya yang lebih tinggi biasanya 

akan muncul, dan begitulah seterusnya. Lima kebutuhan tersebut adalah 

sebagai berikut:  Physiological needs, Safety needs, Social needs, Esteem 

needs, dan Self actualization.12 

Pada prinsipnya seorang konsumen dalam melakukan tindakan 

onsumsi selalu bersikap rasional. Hal ini dikarenakan asumsi klasik bahwa 

manusia adalah homoecomonicus, artinya manusia sebagai makhluk ekonomi 

yang rasional. Menurut Robbins dan Judge yang dikutip oleh Endah, bahwa 

                                                                 
12

 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen Teori dan Penerpannya dalam Pemasaran, 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), h. 26-29 
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rasional adalah membuat pilihan –pilihan yang konsisten dan 

memaksimalkan nilai dalam batasan-batasan tertentu. 

Perilaku konsumen yang rasional sebelum membeli dan 

mengkonsumsi barang atau jasa akan melakukan perhitungan secara matang 

dan memaksimalkan nilai gunanya.13 Namun di era globalisasi seperti 

sekarang ini dengan terjadinya perubahan seperti perkembangan teknologi, 

gaya hidup, dan ekonomi, telah mempengaruhi cara berfikir masyarakat yang 

semula konsumen memiliki prinsip rasional dalam melakukan konsumsi 

sekarang lebih mengutakan keinginan dari pada kebutuhan seperti 

berperilaku konsumtif.  

Tidak semua masyarakat yang tinggal di Indonesia memiliki perilaku 

konsumtif tetapi di kawasan perkotaan biasanya masyarakatnya berperilaku 

demikian. Kebanyakan untuk pelaku konsumtif  yaitu golongan usia dewasa 

muda dan remaja. Golongan ini merupakan yang paling cepat menyerap 

budaya konsumtif. Karena remaja merupakan konsumen yang banyak 

menginginkan berbagai mode pakaian, kendaraan, hiburan, dan lain 

sebagainya. Keinginan remaja tersebut disebabkan oleh majunya industri 

dan teknologi yang hasilnya sampai ke seluruh pelosok negeri. Anak dan 

remaja menuntut supaya orang tuanya dapat membelikan barang-barang 

mewah seperti smartphone/tablet, sepeda motor, dan bahkan mobil. Bila 

orang tua tidak mampu memenuhi keinginannya, maka remaja merasa 

rendah diri.  Remaja disini penulis melihat mahasiswa dari beberapa 
                                                                 

13
 Endah Murniat iningsih, “Pengaruh Literasi Ekonomi Siswa, Hasil Belajar Ekonomi, 

dan Teman Sebaya Terhadap Perilaku Konsumsi Siswa Smp Negeri Di Surabaya Barat”, Jurnal 

Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan, Vol. 5 No. 1. 
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fakultas yang pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimana 

beberapa mahasiswa berperilaku mengarah pada kehidupan  konsumtif. 

UIN Raden Intan Lampung sendiri secara geografis berada tidak 

jauh dari pusat perkotaan yang memungkinkan mahasiswanya untuk 

memiliki kemudahan dalam hal berbelanja karena banyaknya pusat 

perbelanjaan yang dekat dengan kampus. Salah satu tempat perbelanjaan 

tersebut adalah TransMart yang belum lama ini dibangun. Dengan jarak 

yang tidak terlalu jauh dengan kampus UIN Raden Intan Lampung, Trans 

Mart, Mall Boemi Kedaton, Mall Kartini dan lain sebagainya merupakan 

tempat yang sering dikunjungi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung 

untuk sedikit menyegarkan kejenuhan fikiran mereka. 

Kemudian dari pada itu cara mengetahui info mendapatkan barang 

produksi juga bisa dilihat dari penggunaan teknologi, “gaya hidup pada  

warga kota yang kaya akan ditunjukan dengan kehidupan yang selalu 

menggunakan ITC (Information and Communication Technology)”. 

Sehingga memudahkan mereka untuk memperoleh informasi, dan 

memperoleh layanan yang lebih baik, seperti misalnya belanja dengan 

menggunakan layanan elektronik.  

Prinsip keseimbangan pengeluaran, jika kita dapat 

mengoperasikannya secara penuh, kita dapat memberantas kerusakan dalam 

perekonomi, yaitu pemborosan dan kekikiran yang biasa terjadi dalam 

sistem kapitalis modern. Baik kaya atau miskin, mereka harus didorong 
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untuk mengkonsumsi sesuai dengan kemampuan mereka. Orang kaya bisa 

mempertahankan standar hidup yang layak. 

Meskipun dengan kondisi pendapatan ditentukan sesuai tanggung 

jawab ekonomi masing-masing keluarga kecil atau keluarga besar, 

sepanjang pengeluaran tidak boros dan tidak juga terlalu kikir tapi 

menyesuaikan dengan pendapat para konsumen, asalkan tersebut dibolehkan 

dan halal. 

Perilaku konsumsi dapat diartikan sebagai tindakan menggunakan 

barang dan jasa, dimana dalam memperolehnya harus disisihkan dari 

penghasilan yang diperoleh seseorang. Hal ini berarti menunjukan bahwa 

status sosial ekonomi dapat mempengaruhi perilaku konsumsi seseorang. 

Status sosial menurut Ujang Sumarwan disamakan dengan kelas sosial, 

yaitu pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas yang berbeda atau strata 

yang berbeda.14  

Status sosial menurut Soerjono Soekanto yaitu Posisi umum 

seseorang relatif terhadap orang lain dalam hal lingkungan sosial.15 akan 

menentukan daya beli seseorang, yang selanjutnya akan mempengaruhi pola  

konsumsinya.   

Seseorang yang berasal dari kalangan sosial ekonomi tinggi 

biasanya didukung oleh kondisi materi yang cukup, mereka mendapatkan 

uang saku melebihi dari yang mereka perlukan. Hal ini akan membuat 

                                                                 
14

 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya Dalam Pemasaran, 

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h 219 
15

 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 1982), h 

233. 
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mereka memiliki daya beli yang cukup tinggi dan cukup leluasa untuk 

membeli apa yang mereka inginkan sehingga dapat memancing mereka 

untuk melakukan tindakan konsumsi yang berlebihan atau tidak rasional.16 

Dari  penjelasan  di atas dapatlah  disimpulkan  bahwa  seorang 

anak yang terlahir dari orang tua yang memiliki status sosial ekonomi yang 

tinggi senantiasa bersikap konsumtif dan cenderung mencari kelompok 

yang sama. “Status sosial ekonomi adalah perpaduan antara status sosial 

dengan keadaan ekonomi yang ada di masyarakat. Di masyarakat adanya 

pengelompokkan anggota masyarakat ke dalam kelompok-kelompok   

(kelas  sosial) merupakan hal yang biasa”. 

Dengan adanya pengaruh dari status orang tua, dimana mahasiswa 

mendapatkan uang saku dari orang tua yaitu bapak atau ibu yang 

mempengaruhi prilaku pembelian. “Keluarga adalah lingkungan mikro yang 

memiliki pengaruh besar kepada konsumen, dimana anggota keluarga akan 

saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pembelian produk dan 

jasa, dan masing-masing anggota keluarga memiliki peran dalam 

pengambilan keputusan”. Dari cara mempertahankan status sosial inilah 

seseorang bisa membuat gaya hidupnya dengan cara yang konsumtif. 

Sekarang ini adalah era di mana orang membeli barang bukan karena 

nilai kemanfaatannya namun karena gaya hidup. Gaya Hidup sendiri 

menurut Kotler adalah pola hidup seseorang didunia yang diekpresikan 

                                                                 
16

 Winda Aprilia, dkk, “Pengaruh Latar Belakang Sosial Ekonomi Orang Tua, Pendidikan 

Ekonomi di Keluarga dan Economic Literacy Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa”, Jurnal 

Pendidikan Humaniora, Vol. 3 No. 1 Maret 2015. 
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dalam aktifitas, minat, dan opininya.17 Gaya hidup diartikan secara 

sederhana sebagaimana seseorang hidup. Gaya hidup juga dipergunakan 

untuk menguraikan tiga tingkat agregasi orang berbeda: individu, 

sekelompok kecil orang yang berinteraksi, dan kelompok orang yang lebih 

besar. 

Dalam psikologi gaya hidup umumnya dipahami sebagai tata 

caraatau kebiasaan pribadi yang unik dari individu. Pendekatan psikologi 

yang mengkaji manusia sebagai individu yang mendapatkan gaya hidup 

seolah-olah hanya sebagai gejala individual, mengabaikan pengaruh sosial 

dan budaya yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan individu. Gaya hidup 

dipahami sebagai adaptasi aktif individu terhadap kondisi sosial dalam 

rangka memenuhi kebutuhan untuk menyatu dan bersosialisasi dengan 

orang lain. Gaya hidup dipahami sebagai tata cara hidup yang 

mencerminkan sikap-sikap dan nilai dari seseorang. 

Sebuah gaya hidup bisa menjadi populer dan diikuti oleh banyak 

orang. Sikap unik dari gaya hidup yang dianggap baik oleh banyak orang. 

Beberapa kritikus menilai gejala penularan gaya hidup sebagai keberhasilan 

kapitalisme mempengaruhi para konsumennya untuk menggunakan produk-

produk masal demi keuntungan para kapitalisme sebagai produsen. Seiring 

dengan perkembangan dengan gaya hidup itu, kanjian tentangnya tak lagi 

menggunakan sudut pandang ilmu sosial yang menempatkan manusia 

sebagai individu dalam masyarakat dan dipengaruhi oleh kehidupan 

                                                                 
17

 Amstrong, Gary & Kotler, Dasar-Dasar Pemasaran, (Jakarta: Prenhalindo, 2002), h 192 
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bersama. Pengertian gaya hidup pun bergeser menjadi tata cara hidup yang 

mencerminkan sikap-sikap, nilai dan norma. 

Dalam gaya hidup seseorang atau kelompok bisa dilihat dari cara 

pergaulannya seperti pengamatan penulis dari pengamatan awal ini melihat 

bagaimana mahasiswa dalam memanfaatkan waktu senggang untuk bergaul 

dengan teman atau satu kelompoknya, “waktu senggang di era masyarakat 

post-modern sering kali berkaitan dengan kegiatan reaksi, dimana orang 

pergi keluar dari diri, ,menuju perangkap-perangkap eksterior yaitu seperti 

tempat-tempat wisata, mall, cafe, room karaoke, bioskop dan seterusnya.18 

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa 

mahasiswa prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 

Raden Intan Lampung yang menyatakan bahwa kegiatan yang sering mereka 

lakukan untuk menghabiskan waktu senggang dan menyegarkan pikiran 

mereka antara lain belanja kebutuhan di mall, makan makanan yang enak di 

café/kedai, menonton film di bioskop, menyanyi di rumah karaoke, serta 

jalan-jalan ke tempat wisata, dan itu semua mereka lakukan dari uang saku 

yang diberikan oleh orang tuanya. 

Dari konteks di atas, peneliti sangat tertarik untuk mengadakan 

penelitian mengenai berjudul “Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang 

Tua Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa (Studi Kasus Terhadap 

Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2018 Fakultas Ekonomi 

Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung)”. 

                                                                 
18

 Bagong Suyanto, Sosiologi Ekonomi Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat 

post- Modernisme, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2014), h 263 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Apakah ada pengaruh yang 

signifikan antara status sosial ekonomi orang tua mahasiswa terhadap 

perilaku konsumtif ?”. 

“Dalam interaksinya mahasiswa banyak membentuk kelompok 

sosial pertemanan dan berdasarkan status sosial dari orang tua, sehingga 

mempengaruhi perilaku mereka dalam aspek pembelian/penggunaan 

pendapatan yang diberikan orang orang tua mahasiswa” 

Untuk memecahkan masalah tersebut, maka penulis mengajukan 

pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat status sosial ekonomi orang tua terhadap perilaku 

konsumtif mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung? 

2. Bagaimana pandangan  ekonomi Islam  terhadap Status Sosial Ekonomi 

dan Perilaku Konsumtif ? 

E. Tujuan penenilian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis 

uraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh 

data, fakta yang valid dan reliabel tentang pengaruh status sosial ekonomi 

orang tua terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. 
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F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis 

uraikan di atas, maka penelitian ini diharapkan sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan agar bermanfaat, secara teoritis manfaat dari hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Menjadi bahan referensi bagi parra peneliti dalan mengembangkan 

ilmu pengetahuan psikologi, sosisologi, dan ekonomi. 

b. Untuk menambah ilu pengetahuan dalam bergaul dan berinteraksi di 

lingkungan kampus maupun di masyarakat kelak. 

2. Manfaat Praktis 

Secara  praktis  manfaatt  yang  diharapkan  dari  penelitian  ini 

yaitu menjadi bahan masukan bagi mahasiswa dalam memahami 

perilaku  konsumtif,  sehingga  menjadi  acuan  dalam  hidup  untuk 

dapat mengatur keuangan di saat masih menjadi mahasiswa maupun saat 

sudah menjadi ibu rumah tangga kelak. 

G. Landasan Teologis 

Aturan dan kaidah konsumsi dalam sistem ekonomi Islam menuntut 

pemahaman yang seimbang dari semua aspek. Konsumsi yang tidak 

diperbolehkan dalam islam yaitu mengorbankan kepentingan pribadi dan 

sosial. Melarang sikap terhadap Tabzir dan Israf tidak berarti mengajak umat 

Islam menjadi besar dan picik, tetapi mengedepankan konsep keseimbangan, 
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karena situasi terbaik adalah situasi tengah., sebagaimana dalam QS. Al-Isra‟: 

29: 

                           

      

Artinya : “Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada 

lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya 

karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.”19 

 

Dalam Islam salah satu perilaku konsumsi yang dilarang adalah 

konsumsi yang berlebih-lebihan atau menghambur-hamburkan karena sesuatu 

yang berlebih-lebihan merupakan hal yang tidak baik. Hal ini tertera pada 

QS.Al-A‟raf ayat 31 sebagai berikut: 

                     

              

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

(memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebih- 

lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berlebih-lebihan”20 

1. Maksud dari ayat tersebut adalah seorang manusia dilarang untuk memiliki 

sikap berlebih-lebihan dalam segala sesuatu, baik dalam membelanjakan 

                                                                 
19

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Al-Karim dan Terjemahannya, (Jakarta: Mikraj & 

Wali, 2013). 
20

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Al-Karim dan Terjemahannya, (Jakarta: Mikraj & 

Wali, 2013). 
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harta yang dimiliki, janganlah makan dan minum sampai melampaui batas 

yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas halal 

haramnya makanan dan minuman. 

2. Selain ayat di atas Islam juga melarang untuk bersikap berlebih- lebihan, 

hal tersebut di jelaskan dalam QS. Al-Isra‟ ayat 27 sebagai berikut 

                           

Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-

saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada 

Tuhannya”.21 

Maksud dari ayat tersebut adalah seorang manusia yang 

melakukan sikap pemborosan tindakan yang serupa dengan setan. 

Kegiatan pemborosan adalah membelanjakan harta bukan pada hal dan 

jalan yang benar dan bukan untuk hal yang dibutuhkan oleh manusia. 

Konsumen muslim tidak akan melakukan permintaan terhadap barang 

setara dengan banyaknya pendapatan, sehingga pendapatan habis, karena 

mereka memiliki kebutuhan jangka pendek (di dunia) dan kebutuhan 

jangka panjang (di akhirat). 

Sebagaimana agama yang sempurna, Islam telah memberikan 

rambu- rambu yang berupa batasan serta arahan-arahan positif dalam 

berkomunsumsi dan Islam dan Islam juga melarang umatnya berperilaku 

kikir yakni terlalu menahan-nahan harta yang dikaruniakan Allah SWT 

                                                                 
21

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Al-Karim dan Terjemahannya, (Jakarta: Mikraj & 

Wali, 2013). 
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kepada mereka. Namun Allah SWT juga menghendaki umatnya 

membelanjakan harta mereka secara berlebih-lebihan di luar kewajaran 

seperti yang di jelaskan di firman Allah SWT QS. Al Furqon ayat 67, 

yaitu:  

                              

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), 

mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah 

(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”22
 

Maksud ayat ini menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa mereka 

tidak menghambur-hamburkan harta dalam berinfak lebih dari apa yang 

diperlukan, tidak pula kikir terhadap keluarganya yang berakibat 

mengurangi hak keluarga dan kebutuhan keluarga tidak tercukupi. Tetapi 

mereka membelanjakan hartanya dengan pembelanjaan yang seimbang 

dan selektif serta pertengahan, yakni tidak berlebih-lebihan dan tidak pula 

kikir. 

  

                                                                 
22

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Al-Karim dan Terjemahannya, (Jakarta: Mikraj & 

Wali, 2013).  
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BAB II  
   LANDASAN TEORI 

A. Kajian teori 

1.  Status Sosial Ekonomi 

a. Pengertian Status Sosial 

 Status sosial menurut Ujang Sumarwan disamakan dengan kelas 

sosial, yaitu pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas yang berbeda 

atau strata yang berbeda. 

 Kedudukan atau status sosial menurut Soerjono Soekanto “tempat 

seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-

orang lain, dalam arti lingkungan pergaulan, prestisenya dan hak-hak serta 

kewajibanya”.23 Dalam pergaualan atau interaksi seseorang dan 

keprestisannya (kegengsiannya) tergantung pada aspek status sosial. 

 Menurut Mayor Polak status sosial dimaksudkan sebagai 

kedudukan sosial seorang oknum dalam kelompok serta dalam 

masyarakat.24 Adapun cara seseorang memperoleh status sosial yang 

didapatkan yaitu “diperoleh secara alami (ascribet status), dan diperoleh 

melalui berbagai usah (achieved status)”.25 

1) Ascribed Status 

 Status ini di dapatkan atau “diperoleh seseorang secara 

alamiah artinya melekat pada diri seseorang di peroleh tanpa melalui 

                                                                 
23

 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar ,(PT.RajaGrafindo Persada : 

Jakarta,2000, cetakan ke-30) h. 265 
24

 Abdul Syani, Skematika,Teori, dan Penerapan , (Jakarta : , PT. Bumi Aksara, 2014),cet 

keempat, h. 91 
25

 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi : Pemahaman Fakta dan 

Gejala Permasalahan Sosial, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 430 



19 

serangkaian usaha”.26 Biasanya status ini bersifat natural, tidak butuh 

usaha untuk mendapatkannya karena Tuhan sudah mengaturnya. Elly 

M. Setiadi dan Usman Kolip membagi status ini dalam beberapa 

aspek. 

a)  Status Perbedaan Usia (age statification) 

 Status ini dibedakan berdasarkan umur manusia biasanya atas 

dasar  senioritas dan penghormatan terhadap yang lebih tua. Elly 

mencontohkan  “dalam suatu kehidupan rumah tangga, anak yang 

usianya lebih tua memiliki strata keluarga yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan anak yang  usianya lebih muda”.27 

b)  Statifikasi berdasarkan jenis kelamin (gender sex 

stratification) 

 Dalam status ini “biasanya penstrataan sosial berdasarkan 

jenis kelamin  ini biasanya dipengaruhi oleh adat tradisi dan 

bahkan ada sebagian ajaran  agama yang membedakan antara hak 

dan kewajiban berdasarkan jenis  kelamin”.28 

c)  Status yang didasarkan pada sistem kekerabatan  

Dalam status ini “dapat dilihat dari peran yang harus diperankan 

oleh masing-masing anggota keluarga dalam rumah tangga”.29 

Misalnya ayah sebagai rumah tangga , ibu sebagai ibu rumah 

                                                                 
26

 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Ibid., h.430 
27

 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Ibid., h. 430 
28

 Ibid., h.431 
29

 Ibid., h.431 
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tangga dan anak sebagai anggota keluarga yang masing-masing 

meiliki peran tersendiri. 

d)  Stratifikasi berdasarkan kelompok tertentu 

Pandangan ini lebih mengarah pada nemtuk ras seseorang dimana 

menurut Elly mencontohkan “pemahaman orang bahwa ras dengan 

kulit putih lebih superior dibandingkan ras kulit hitam”.30 Ketika 

seseorang dari mana ras seseorang berasal akan mempengaruhi 

prestise seseorang. 

2) Achieved status  

  Menurut Soerjono Soekanto status ini lebih mengarah pada 

sebagaimana seseorang mendapatkan “kedudukan yang dicapai oleh 

seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja”.31 Sedangkan menurut 

Elly status ini didapatkan “melalui perjuangan”.32 Dari pendapat 

kedua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwasanya achieved status 

merupakan status yang didapatkan seseorang melalui usaha-usaha 

dalam bentuk perjuangan keras seseorang untuk mendapatkannya. 

Aspek-aspek yang diukur dalam status ini menurut Elly M. Setiadi 

dan Usman Kolip adalah :33 

a)  Stratifikasi berdasarkan jenjang pendidikan 

 Stratifikasi ini didapatkan pada jenjang pendidikan seseorang, 

seberapa jauhkah jenjang pendidikan seseorang didapatkan. 

                                                                 
30

 Ibid., h.431 
31

 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Ibid., h.211 
32

 Ibid., h.432 
33

 Ibid., h.432-433 
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Sehingga tinginya pendidikan seseorang akan “perpengaruh kepada 

pola-pola kehidupan orang tersebut”34 

b) Stratifikasi berdasarkan senioritas 

 Dari pekarjaan hingga pendidikan seseorang akan terjadi 

senioritas, senioritas ini “ditentukan berdasarkan tingkat tekat 

tenggang waktu”.35 Seberapa jauh seseorang mendahului tempat 

pekerjaan dan pendidikan akan berpengaruh pada pola-pola hidup. 

c) Stratifikasi di bidang pekerjaan 

 Dalam pekerjaan seseorang menduduki jabatan dan bagian-

bagian tertentu sehingga masing-masing kedudukan akan berbeda 

dalam berinteraksi.  

d) Stratifikasi di bidang ekonomi  

 Status ini lebih kearah tinggi rendahnya ekonomi seseorang 

diukur dari pendapatan seseorang dalam bekerja sehingga 

pendapatan inilah dapat diukur status aschievednya. 

3) Assigned status       

  “assigned status adalah status sosial yang diperoleh 

seseorang atau kelompok orang dari pemberian. Akan tetapi, status 

sosial yang berasal dari pemberian ini sebenernya juta tak luput dari 

usaha-usaha tersebut ia memperoleh penghargaan”.36 

Dalan assigned status ini seseorang akan mendapatkannya jika orang 

tersebut memberikan jasa kepada masyarakat mengakuinya bahwa 
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orang tersebut telah memberikan sesuatu yang baik pada masyarakat 

banyak seperti contohnya pemberian penghargaan kepada pahlawan. 

b. Status Sosial yang ditinjau dari ekonomi 

 Dalam pengukuran aspek-aspek pada status sosial ekonomi 

orang tua menurut Gilbert dan Kahl yang dikutip oleh Ujang 

Sumarwan terdapat tiga aspek acuan yang harus diketahui yaitu status 

pekerjaan, pendapatan dan harta benda.37 Sedangkan menurut 

Bornstein & Bradley bahwa aspek dalam pengukuran status sosial 

Ekonomi yaitu Pekerjaan, tingkat pendidikan akhir, sumber daya 

ekonomi (pendapatan), dan kekuasaan atau jabatan yang 

dimilikinya.38 Dari pandangan para ahli tersebut peneliti 

menyimpulkan beberapa aspek untuk mengetahui tingkat pengukuran 

status sosial ekonomi orang tua. 

1) Pekerjaan  

 Pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua baik itu ayah atau 

ibu “akan menentukan kelas sosial”.39 Kelarga itu sendiri. 

2) Tingkat Pendidikan  

 Menurut Gunawan S menjelaskan bahwa tingkat pendidikan 

akan mempengaruhi pendapatan seseorang dengan hal ini maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi manusia dalam mencapai 

tingkat pendidikan maka semakain tinggi pula pendapatannya, 

                                                                 
37

 Ujang Sumarwan, Op Cit., h.266 
38

 M. Munandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar : Teori dan Konsep Sosial , (Bandung :  

Refika Aditama,2006), h.149 
39

 Ujang Sumarwan. Op Cit., 266 
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begitupun sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan seseorang 

maka semakin sedikit pendapan seseorang.40  

3) Sumber Daya Ekonomi / Pendapatan 

 Pendapatan adalah meteri yang diterima oleh seseorang atau 

lembaga tertentu karena telah memberikan jasa atau melakukan suatu 

pekerjaan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dan dapat 

dijadikan sebagai jaminan kelangsungan hidup layak. 

4) Kekuasaan / Jabatan 

 Kekuasaan atau jabatan adalah suatu kedudukan seseorang 

dalam memposisikan dirinya didalam pekerjaan dimana seseorang 

yang mempunyai kekuasaan akan leluasa untuk menyuruh 

bawahannya, sehingga akan mempengaruhi kekayaannya. 

c. Aspek –aspek Pengukuran Status Sosial Ekonomi 

 Untuk mengetahui beberapa besar status sosial ekonomi orang 

tua mahasiswa, penulis menggunakan dari pandangan para ahli yang 

menerangkan landasan teori mengenai status sosial yang ditinjau dari 

ekonomi tersebut sehingga peneliti menyimpulkan beberapa aspek 

untuk mengetahui tingkat pengukuran status sosial ekonomi orang tua. 

1)  Pendidikan 

Pendidikan akan menentukan tingkat status sosial keluarga karena 

pendidikan anggota keluarga akan berkorelasi dengan pekerjaan 

                                                                 
40

 Neneng Widiyawati ,“Hubungan Status Sosial Ekonomi Orang Tua Dengan Interaksi 
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anggota keluarga. 

“Pendidikan dan pekerjaan adalah dua karakteristik konsumen 

yang saling berhubungan. Pendidikan akan menentukan jenis 

pekerjaan yang yang dilakukan oleh seorang konsumen. Beberapa 

profesi seperti dokter, pengacara, akuntan, ahli laboran memerlukan 

syarat pendidikan formal agar bisa bekerja sebagai profesi tersebut”.38 

Pekerjaan atau profesi pada anggota keluarga bisa diamati dari 

tingkat pendidikan yang dicapainya, untuk mengukur tingkat 

pendidikan Badan Pusat Statistik membagi dalam kategori yatu: 

a) SD kebawah 

b)  Sekolah Menengah Pertama 

c) Sekolah Menengah Atas 

d)  Sekolah Menengah Kejuruan 

e) Diploma I/II/III 

f) dan Universitas 39 

2)  Pekerjaan 

Untuk mengamati jenis-jenis pekerjaan Danang Sunyoto 

membagi empat kategori yaitu PNS, Pegawai Swasta, Wirausaha, dan 

Mahasiswa atau pelajar.40 Sedangkan untuk membagi tingkatan 

pekerjaan, penulis membaginya menjadi lima kategori yaitu: 

                                                                 
38

 Ujang Sumarwan, Op Cit.,254 
39

 Badan Pusat Statistik, Laporan Bulanan Data Status Sosial Ekonomi ,Edisi 59 

(Lampung : BPS,2019)  
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Acedemic Publishing Service,2014), Cetakan Pertama, h.144 
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a) Pejabat Pemerintah 

b)  PNS 

c) Pegawai Swasta 

d)  Wirausaha 

e) Pegawai serabutan 

3)  Pendapatan 

Pendapatan merupakan imbalan yang diterima oleh seorang 

konsumen dari pekerjaan yang dilakukan untuk mencari nafkah.41 

Dengan perolehan pendapatan di anggota keluarga akan membiayai 

kegiatan konsumsinya. Adapun pengukuran pendapatan Ujang 

Sumarwan membaginya kedalam beberapa aspek yaitu gaji pokok, 

tunjungan, bonus, dan pendapatan lainya.42 

Beberapa aspek pendapatan ini jika anggota keluarga 

menerimanya maka semakin tinggi pendapatanya. Menurut Mulyanto 

Sumardi dan Hans-Dieter, pendapatan diklasifikasikan menjadi dua, 

yaitu: 

a) Pendapatan berupa uang, yaitu segala penghasilan berupa uang 

yang sifatnya regular dan yang diterima biasanya sebagai balas 

jasa atau kontra prestasi. Sumber- sumber utama adalah gaji 

dan upah serta lain-lain balas jasa serupa dari majikan; 

pendapatan bersih dari penjualan barang yang dipelihara 

dihalaman rumah, hasil investasi sebagai bunga modal, tanah, 
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uang pensiun, jaminan sosial serta keuntungan sosial. 

b)  Pendapatan yang berupa barang adalah segala penghasilan 

yang sifatnya regular dan biasa akan tetapi tidak selalu 

berbentuk jasa dan diterimakan dalam bentuk barang atau jasa. 

Misalnya penjualan barang- barang yang dipakai, pinjaman 

uang, hasil undian, warisan, penagihan pitang, kiriman uang, 

menang judi.43 

c) Jumlah pendapatan akan menggambarkan besarnya daya beli dari 

seseorang, karena daya beli akan menggambarkan banyaknya 

produk dan jasa yang bisa dibeli dan dikonsumsi oleh seseorang. 

Dalam mengkategorikan pendapatan rumah tangga, Badan Pusat 

Statistik pada Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) data 

pada tahun 2019  mengkategorikan menjadi beberapa kategori yaitu: 

1. hingga Rp 1.800.000 

2. Rp 1.800.001 – Rp 3.000.000 

3. Rp 3.000.001 – Rp 4.800.000 

4. Rp 4.800.001 – Rp 7.200.000 

5. Lebih dari Rp 7.200.000.44 

4)  Pemilikan Harta Benda 

Pendapatan seseorang akan mempengaruh pembelian seseorang 
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dan akan mempengaruhi pola konsumsi. Semakin tinggi pendapatan 

maka akan semakin besar peluangnya untuk masuk kedalam kategori 

kelas atas. 

“Pendapatan yang tinggi biasanya diikuti oleh pemilikan harta 

benda yang banyak. Di pedesaan pemilikan sawah, kebun, ladang, 

ternak yang banyak dan rumah yang besar merupakan simbol 

pemilikan dari kelas atas masyarakat tersebut. Diperkotaan, rumah, 

kendaraan, tanah, perhiasaan, surat-surat berharga, dan benda-benda 

seni adalah simbol pemilikan dari kelas atas. Dimana ia tinggal akan 

menentukan kelas sosial seseorang. Di Jakarta, pemukiman di 

Menteng, Pondok Indah, Perumahan Kota Wisata Cibubur, Kelapa 

Gading adalah lokasi perumahan bagi kelas sosial atas”.48 

2.  Perilaku Konsumtif 

a. Pengertian Perilaku Konsumtif 

Untuk memahami arti perilaku menurut J.P Chaplin perilaku 

lebih kearah pembahasan behavior (tingkah laku, kelakuan, perilaku 

tindak- tanduk, perangi). Menurutnya perilaku ini sebagai respon baik 

dalam bentuk reaksi, tanggapan, Jawaban, dan balasan yang dilakukan 

oleh suatu organisme. 

Behavior (tingkah laku, kelakuan, perilaku, tindak-tanduk, 

perangi); 1 sebarang respon (reaksi, tanggapan, jawaban, balasan) yang 

dilakuan oleh suatu organisme. 2. secara khusus, bagian dari satu 

                                                                 
48 Ujang Sumarwan , Ibid., h. 267 
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kesatuan pola reaksi. 3.suatu perbuatan atau aktifitas . 4. Satu gerak 

atau kompleks gerak-gerak.49 

Sedangkan menurut KBBI perilaku “tanggapan atau reaksi 

individu terhadap rangsangan atau lingkungan”.50 Maksud dari KBBI 

ini bahwa perilaku merupakan sebuah tanggapan baik dalam bentuk 

ucapan maupun tulisan yang dilakukan individu dalam bentuk reaksi 

individu maupun kelompok yang dipengaruhi oleh lingkungan sehingga 

muncul adanya sebuah rangsangan. 

Sedangkan kata konsumtif dalam KBBI memiliki arti bersifat 

konsumsi hanya memakai hasil produksi orang lain bukan hasil 

produksi sendiri.51 Dengan ini bahwa hasil produksi orang lain 

dikonsumsi oleh orang yang memiliki sifat konsumtif, biasanya hasil 

produksi ini didapatkan melalui kegiatan jual beli, dan sikap konsumtif 

ini terdapat pada konsumen, konsumen yang dikatakan konsumtif 

apabila selalu bergantung pada hasil produksi orang lain. 

Djamaludin Ancok mendeskripsikan bahwa perilaku konsumtif 

lebih mengarah pada “sikap masyarakat menjadi masyarakat pembuang 

produk (throw-away society). Keinginan gonta-ganti produk adalah satu 

dorongan dalam diri manusia untuk menunjukan bahwa dirinya berbeda 

dan lebih dibanding dengan orang lain”.52 Dengan pandangan ini bahwa 
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perilaku konsumtif adalah konsumsi barang secara berlebihan dan 

pembelian produk yang bermacam-macam untuk mencapai kepuasaan 

dalam diri individu sehingga merasa individu yang bersifat konsumtif 

lebih baik dan berbeda dengan individu lain. 

Menurut elly M.Setiadi dan Usman Kolip perilaku konsumtif 

dikarenakan dampak dari globalisasi “pola-pola hidup kemewahan 

(hedonisme) menjadi dambaan dan pujian setiap orang”.53 Dimana pola 

hidup konsumtif ini akibat dari banyaknya produk yang beredar akibat 

dari perdagangan bebas. 

Sumartono mengatakan bahwa perilaku konsumtif lebih kearah 

pemakaian produk yang berlebihan dan tidak bihabiskan atau terbuang 

sia-sia.54 Dalam hal ini bahwa perilaku konsumtif pembelian barang 

konsumsi oleh konsumen cenderung kurang bermanfaat. Konsumtif 

sama halnya dengan sikap boros yang diartikan “sebagai volume 

konsumsi yang melebihi kebutuhan yang sebenarnya”.55 

Lina dan Rosyid menjelaskan bahwa” perilaku konsumtif adalah 

suatu perilaku membeli yang tidak lagi didasarkan pada pertimbangan 

yang rasional melainkan karena adanya keinginan yang sudah mencapai 

taraf yang tidak rasional lagi”.56 Dalam hal ini Lina dan Rosyid 
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beranggapan bahwa dalam perilaku seseorang membeli produk untuk 

dikonsumsi cenderung tidak didasarkan dalam keputusan yang matang, 

akan tetapi faktor yang tidak masuk akal seseorang yang menyebabkan 

pembelian produk yang berlebihan. 

Dari beberapa pandangan tersebut dapat sisimpulkan bahwa 

perilaku konsumtif adalah sebuah tindakan pada manusia sebagai 

konsumen dalam memanfaatkan barang hasil produksi lebih kearah 

berlebihan dan memiliki manfaat yang rendah bagi konsumen. 

b. Faktor yang mempengaruhi Perilaku Konsumtif 

 Menurut Bagong Suyanto mengutip dari Ritzer beberapa 

penyebab terjadinya konsumen yang menjadikan konsumtif atau 

pemborosan yang menjadikan nyaris tak terkendali adalah sebagai 

berikut: 

1.  Pertumbuhan kartu kredit yang menyebabkan masyarakat 

membelanjakan uang lebih banyak dari pada semestinya dan 

melebihi uang persediaan yang ada. Sering terjadi, karena 

difasilitasi kepemilikan kartu kredit yang mudah, konsumen acap 

kali membeli sesuatu yang tidak  diperlukan, dan bahkan barang 

kali mereka tidak inginkan. 

2.  Perkembangan shopping mal yang menjamur di berbagai sudut 

kota, bukan hanya mendemontrasikan kemunculan tanpa henti 

produk-produk industry budaya terbaru, tetapi juga menawarkan 
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sekaligus membujuk konsumen untuk membeli sesuatu yang 

mereka butuhkan. 

3.  Perkembangan jaringan TV shopping, iklan di berbagai media 

sosial, E-commerce dan cyber mall yang memberi kesempatan 

masyarakat dapat berbelanja setiap waktu, 24 jam sehari, tujuh hari 

dalam seminggu, yang dengan cara demikian meningkatkan 

kemungkinan konsumen untuk membelanjakan uang mereka lebih 

dari pada yang semestinya. 

4.  Adanya berbagai katalog yang menawarkan produk-produk industri 

budaya dengan berbagai variasi memungkinkan masyarakat 

membeli produk dari mana saja di dunia, dan mereka dibujuk untuk 

membeli produk yang sebetulnya tidak diperlukan.57 

c. Aspek-aspek yang diukur dalam Perilaku Konsumtif 

Menurut Lina dan rasyid terdapat tiga aspek seseorang atau 

kelompok dikatakan konsumtif yaitu pembelian impulsif (Impulsive 

buying), pemborosan (Wasteful buying), dan mencari kesenangan (Non 

rational buying).58 

1) Pembelian Impulsif (impulsive buying) 

Pembelian ini dilakukan oleh individu secara tiba-tiba, 
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biasanya ketertarikan konsumen kepada penjual dalam 

menawarkan barang dagangan. Sedangkan menurut Dadang 

Sunyoto pembelian impulsif merupakan pembelian konsumen 

yang sifatnya spontan atau tidak direncanakan sebelumnya 

sehingga menimbulkan ketertarikan pada konsumen untuk 

membeli barang di pasar.59 

Seseorang akan melakukan pembelian impulsif biasanya 

ketertarikan pada cara strategi penjual menjual produknya untuk 

mengelabuhi konsumen agar tertarik sehingga tawaran-tawaran 

yang ditawarkan oleh penjual akan menarik konsumen untuk 

membelinya meskipun konsumen tersebut tidak merencanakan 

daftar pembelanjaan sebelumnya. 

2) Pemborosan (wasteful buying) 

Dalam pemborosan di sini biasanya konsumen dalam 

melakukan pembelian barang konsumsi secara berlebihan dan 

kurang bermanfaat, perilaku ini atas dasar menghambur- 

hamburkan materi demi konsumsi yang tidak jelas arahnya 

biasanya perilaku ini yang sifatnya kesenangan sesaat dari pada 

kebutuhan pokok yang seharusnya lebih utama. Seperti 

mahasiswa lebih utama membeli perlengkapan perawatan tubuh 

dari pada membeli buku referensi kuliah. 
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3) Mencari kesenangan (non rational buying) 

Konsumen dalam membeli barang konsumsi untuk 

mencari kesenangan semata. Kesenagan disini biasanya juga 

memanfaatkan waktu luang untuk mencari sebuah kesenagan 

sehingga seseorang akan berperilaku konsumtif. Menurut Josep 

Pieper yang dikutip oleh Bagong Suyanto waktu senggang yaitu 

“jeda dari kesibukan dan rutinitas keseharian, santai, piknik, 

berlibur, dan bahhkan waktu senggang juga dipahami sebagai 

aktivitas yang tidak berguna dan sekedar untuk bermalas- 

malasan”.60 

Waktu luang ini yang diteliti untuk mengukur perilaku 

konsumtif mahasiswa dalam mencari kesenangan yang 

menimbulkan non-rational buying atau kegiatan konsumsi yang 

sifatnya tidak rasional dan tidak ada manfaatnya. 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang hubungan status sosial ekonomi dengan perilaku 

konsumtif atau yang hampir sama dengan penelitian ini yaitu: 

1. Rika Pristian Fitri Astuti dalam penelitiannya yang  berjudul 

“Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua, Literasi 

Ekonomi, dan Life Style Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Ekonomi IKIP PGRI Bojonegoro”61 
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2. Kemudian dengan judul “Hubungan Antara Konformitas Dan 

Harga Diri Dengan Perilaku Konsumtif Pada Remaja Putri”.44 

yang diteliti  oleh Meida Devi Wardhani mahasiswa Program Studi 

Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret 

Surakarta.62 

3.
 Jurnal Ade Citra Fadila dan Dewi Ayu Hidayati “Pengaruh Status 

Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Perilaku Anak (Studi di SMA 

Negeri 4 Bandar Lampung)”.
63 
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Gambar 2.1 

Kerangka pikir penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di era globalisasi seperti sekarang ini dengan semakin 

berkembangnya teknologi, gaya hidup, dan ekonomi telah mempengaruhi 

pola kehidupan masyarakat termasuk pola perilaku konsumsi mahasiswa. 

Remaja merupakan remaja tingkat akhir dengan kecenderungan 

berkonsumsi tinggi. Mahasiswa mengkonsumsi suatu barang atau jasa 

bukan hanya karena mereka butuh namun karena aspek “lapar mata” yang 

sering terjadi saat mahasiswa melakukan konsumsi merupakan indikasi 

perilaku konsumtif. 

Mahasiswa menjadi konsumtif salah satunya dipengaruhi oleh 

status sosial ekonomi orang tua mereka. Dalam teori yang dikatakan oleh 

Engel, Blackwell, dan Minard yang dikutip oleh Rika Pristian dalam 
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penelitiannya, bahwa status sosial ekonomi (kelas sosial) seseorang akan 

mempengaruhi pola konsumsinya. Hal ini berarti semakin tinggi status 

sosial ekonomi orang tuanya maka peluang untuk melakukan konsumsinya 

semakin banyak.41 

Status sosial ekonomi merupakan suatu tingkatan seseorang dalam 

masyarakat yang dilihat dari tingkat pendidikan, pekerjaan, dan tingkat 

penghasilannya. Seseorang yang memiliki status sosial ekonomi yang 

tinggi akan berbeda dibandingkan dengan seseorang yang memiliki status 

sosial ekonomi yang rendah dalam hal memilih suatu barang atau jasa. 

Namun alangkah baiknya jika melakukan konsumsi lebih berpikir rasional 

dan memperhitungkan lebih cermat antara pendapatan dan pengeluaran. 

Terlepas dari hal tersebut, perilaku konsumtif juga dipengaruhi 

oleh gaya hidup. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh 

Hartiyani dkk dalam penelitiannya yang mengutip pendapat Kotler bahwa 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi seseorang 

diantaranya faktor kebudayaan, sosial, personal, dan psikologi. Gaya hidup 

merupakan bagian dari faktor personal, yang menunjukan pola kehidupan 

seseorang. Pola kehidupan ini tercermin dalam kegiatan, minat dan 

pendapatnya.42 Menurut Engel, Blackwell, dan Miniard yang dikutip 
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37 

Ujang Sumarwan menyatakan gaya hidup sebagai pola dimana seseorang 

hidup, menggunakan uang dan waktunya.43 

Semakin mewah gaya hidup seseorang maka akan meningkatkan 

perilaku konsumsi yang sifatnya irasional (konsumtif). Sebaliknya 

menurunnya gaya hidup mewah mahasiswa, maka akan menurunkan pula 

tingkat perilaku konsumtifnya, artinya perilaku konsumsinya akan  

semakin rasional. Apabila gaya hidup yang mengarah pada hedonisme 

tidak terkontrol oleh idealisme mahasiswa dan orang tuanya, maka 

mahasiswa telah menanamkan perilaku konsumtif pada diri mereka. 

C. Hipotesis 

Hipostesis diartikan sebagai suatu yang dianggap benar, meskipun 

demikian kebenarannya masih memerlukan pembuktian. Dalam penelitian, 

hipotesis pada umumnya didefinisikan sebagai dugaan-dugaan sementara, 

pernyataan tentang permasalahan yang dapat diuji secara langsung, disusun 

dalam bentuk kalimat. Hipotesis dengan demikian adalah pernyataan yang 

menunjukan adanya kemungkinan hubungan tertentu antara dua atau lebih 

fakta atau variabel.64 

Fungsi hipotesis dapat diringkas menjadi tiga. Berikut ini adalah tiga 

fungsi hipotesis: 

 

                                                                 
43

 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen Teori dan Penerpannya dalam 

Pemasaran,Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), h. 45. 
64 

Nyoman Kutha Ratna, Metode Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora 

Pada Umumnya), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 120.  
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1. Untuk membatasi bidang penyelidikan. 

2. Untuk meningkatkan kepekaan peneliti sehingga ia harus bekerja 

secara selektif untuk memilih pendekatan terhadap masalah. 

3. Untuk menawarkan cara sederhana untuk mengumpulkan bukti-

bukti untuk verifikasi.65  

Hipotesis dalam penelitian ini disusun berdasarkan teori dan kerangka 

pikir yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dapat disusun sebagai 

berikut: 

1. H0: Adanya pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap 

perilaku konsumtif mahasiswa. 

2. Ha: Tidak ada pengaruh status sosial ekonomi orang tua 

terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. 

 

  

                                                                 
65

 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data 

Sekunder, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 65. 
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BAB III  
METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research). Yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi 

penelitian (lapangan) dengan melakukan pengamatan tentang suatu fenomena 

dalam keadaan ilmiah.72 Penelitian lapangan juga dapat diartikan sebagai 

penelitian yang dilakukan langsung kepada responden.73Penelitian ini 

menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 

Menurut Sugiyono kuantitatif yaitu metode yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.44 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Prodi Ekonomi Syariah Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden 

Intan Lampung yang terletak Jl. Letkol Hi.Endro Suratmin, Sukarame 1 

Bandar Lampung, waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama bulan 

Februari 2020 di mulai pada saat pengambilan data pertama mengenai sejarah 

                                                                 
44

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 
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dan gambaran umum sampai dengan pengambilan sampel dari para 

mahasiswa. 

C. Populasi dan Sampel 

1.  Populasi   

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.45 Dalam 

penelitian ini populasi yang akan diteliti yaitu mahasiswa jurusan 

ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam angkatan 2018 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjumlah 310 

mahasiswa, dengan jumlah sebanyak 102 mahasiswa dan 208 

mahasiswi. 

Tabel 3.1 

Jumlah populasi sampel 

No  Populasi Jumlah 

1.  Mahasiswa 102 

2.  Mahasiswi 208 

Jumlah Populasi 310 

Sumber : Data diolah (2020) 

2. Sampel  dan Teknik Sampling 

Menurut Suharsimi sampel adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti.46 Adapun teknik pengambilan sampel yang akan digunakan 

penulis pada penelitian ini yaitu teknik probability sampling, menurut 

Ulber Silalahi adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan 

                                                                 
45

 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 115. 
46

 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Suatu pendekatan Praktik) , (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1998), h. 117. 
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peluang atau kesempatan kepada setiap elemen dari populasi untuk 

dipilih sebagai sampel.47 Sedangkan salah satu teknik probability 

sampling adalah sampel acak sederhana (simple random sampling). 

Simple random sampling menurut Husein Umar adalah penentuan 

anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Untuk menentukan 

jumlah sampel yang diambil dalam menentukan jumlah sampel yang 

diambil dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus slovin.48 

   
 

      
 

Di mana : 

n  = ukuran sampel 

N  = ukuran populasi 

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena 

kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolelir atau 

diinginkan. Dalam penelitian ini batas toleransi yang diinginkan 

adalah 10% 

  
 

      
 

                                                                 
47

 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 259.  
48

 Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Rajawali 

Press, 2013), h. 78 
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Jadi, jumlah sampel minimal yang harus diambil adalah 

75,609756097560 sampel, yang jika dibulatkan akan menjadi 76 

sampel.  

D. Metode Pengumpulan data 

Untuk mendapatkan informasi yang jelas dalam rangka penelitian 

maka dalam peneltian ini menggunakan teknik pengumpulan data :  

1. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan memberikan 

atau menyebarkan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya.49 Daftar pertanyaan atau 

pernyataan dapat bersifat terbuka jika jawaban tidak ditentukan 

sebelumnya sedangkan bersifat tertutup jika alternatif-alternatif jawaban 

                                                                 
49

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan  (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 199 
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telah disediakan. Instrumen yang berupa lembar daftar pertanyaan atau 

pernyataan tersebut berupa checklist ataupun skala.50  Kuesioner 

ditujukan kepada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) 

Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung. 

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan angket tertutup yang 

mana jawaban pilihannya sudah disediakan oleh peneliti sebelumnya. 

Penelitian untuk setiap jawaban diukur dengan menggunakan skala Likert. 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan presepsi 

seseorang atau  sekelompok  orang tentang fenomena  sosial.51  

Tingkat persetujuan yang dimaksud dalam skala Likert ini terdari 5 

pilihan skala yaitu  

a. Sangat setuju (SS) 

b. Setuju (S) 

c. Kurang Setuju (KS) 

d. Tidak Setuju (TS) 

e. Sangat Tidak Setuju (STS) 

2. Wawancara 

Wawancara (interview) ini merupakan metode pengumpulan data 

dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada 

subjek penelitian.52 Melalui wawancara ini pula peneliti menggali 

informasi secara mendalam agar peneliti mendapatkan data yang 

                                                                 
50

 Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2011), h. 51 
51

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2009), h. 93. 
52

 Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis, (Yogyakarta: 

BPFE-Yogyakarta, 2002), h. 152 
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berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur yang berarti bahwa 

setiap responden menerima secara pasti stimulus wawancara yang sama. 

Wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti yang telah mengetahui 

secara jelas dan terperinci apa informasi yang dibutuhkan serta memiliki 

satu daftar pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya.53 Adapun 

wawancara akan dilakukan kepada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan dengan harapan dapat menemukan 

informasi lebih terbuka.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan mengambil data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen 

maupun gambar-gambar. Teknik dokumentasi ini penulis gunakan untuk 

memperoleh data tentang profil tempat penelitian, sarana dan prasarana 

serta dokumen yang terkait dengan penelitian status sosial ekonomi orang 

tua dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif. 

E. Metode Pengolahan data 

Pengolahan data dilakukan peneliti untuk mengolah data yang sudah 

didapatkan dalam penelitian berlangsung, langkah-langkah dalam instrumen 

pengolahan data yaitu “editing, skoring, dan tabusi”. 

 

 

                                                                 
53

 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 313. 
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1. Editing 

Dalam pengolahan data yang dilakukan pertama kali adalah editing 

pada beberapa istrumen penelitian yaitu kuisioner, lembar observasi, 

dan pedoman wawancara sehingga data yang didapatkan akan menjadi 

akurat sehingga bisa dipertanggung jawabkan. 

2. Skoring 

Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan skor pada jawaban setiap 

item atau soal angket yang disusun dalam instrument penelitian. 

Berikut adalah skor setiap jawaban pada kuisioner: 

1)  Kuisioner pada angket status sosial ekonomi orang tua 

a. Jawaban “A” mempunyai bobot nilai = 5 

b. Jawaban “B” mempunyai bobot nilai = 4 

c. Jawaban “C” mempunyai bobot nilai = 3 

d. Jawaban “D” mempunyai bobot nilai = 2 

e. Jawaban “E” mempunyai bobot nilai = 1 

2)  . Kuesioner pada perilaku konsumtif 

a. Jawaban “SS (Sangat Setuju)” mempunyai bobot nilai = 5 

b. Jawaban “S (Setuju)” mempunyai bobot nilai = 4 

c. Jawaban “KS (Kurang Setuju)” mempunyai bobot nilai = 3 

d. Jawaban “TS (Tidak Setuju)” mempunyai bobot nilai = 2 

e. Jawaban “STS (Sangat Tidak Setuju)” mempunyai bobot nilai 

= 1 
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3. Tabulasi 

Tahap ini yaitu membuat tabel untuk menjumlahkan seluruh 

jawaban dari kuesioner responden untuk mengetahui tingkat besarnya 

variabel X dan variabel Y yaitu variabel status sosial ekonomi orang 

tua dengan perilaku konsumtif. 

F. Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas Instrumen Angket 

Menurut Sugiyono sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan 

“instrumen dikatan valid berarti menunjukan alat ukur yang digunakan 

untuk mendapatkan data itu valid sehingga valid berarti instrument 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur”.54 

Adapun rumus dalam menghitung tingkat validitas sebuah instrument 

sebagai berikut :55 
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Keterangan  

rhitung   =  Koefisien korelasi antara x dan y 

∑X  =  Jumlah skor Item 

∑Y   =  Jumlah skor Total 

n    =  Jumlah responden 
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 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi, (Yogyakarta: Pustaka 

Barupress, 2015), h. 157-158. 
55

 Alizar Isna dan Warto, Analisis Data Kuantitatif Dengan IBM SPSS Statistic , 

(Purwokerto: Stain Press, 2012), h. 280 
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Setelah diketahui nilai dari r hitung disetiap item/soal angket 

langkah selanjutnya mencari rtabel dan dibandingkan, jika hasil 

rhitung>rtabel maka butir soal dinyatakan valid, tetapi jika rhitung< rtabel 

maka angket dinyatakan tidak valid. 

2. Uji Reabilitas Instrumen Angket 

Reliabilitas menunjukan bahwa“suatu instrument dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut 

sudah baik”.56 Untuk menguji reabilitas penulis menggunakan rumus 

alpha cronbach’s sebagai berikut:57 

r11 = 
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s

s

k

k
1

1
  

Keterangan 

r11 = Konfensien reabilitas instrumen   

  is  = Jumlah varian skor tiap-tiap instrumen 

ts  = Varian total 58
 

k  = Jumlah butir pertanyaan 

Setelah mengetahui dari r11 kemudian cari dari nilai derajat 

kebebasan (dk/df) dengan rumus df = N–K, dimana N adalah jumlah 

seluruh sampel/responden, dan K adalah jumlah variabel X dan Y yaitu 2. 

                                                                 
56

 Danang Sunyoto, Praktik Riset Perilaku Konsumen , (Yogyakarta : CAPS(Center of 

Academic Publishing Service, 2014), Cetakan Pertama, h. 115 
57

 Usman Rianse, Abdi, Metodologi penelitian Sosial dan ekonomi  (Teori dan Aplikasi), 

(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 180. 
58

 Alizar Isna dan Warto, Analisis Data Kuantitatif Dengan IBM SPSS Statistic , 

(Purwokerto: Stain Press, 2012), h. 365-366.  
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keputusanya adalah jika , jika hasil r11>rtabel maka butir soal dinyatakan 

reliabel, tetapi jika r11< rtabel maka angket dinyatakan tidak reliabel. 

G. Uji Hipotesis 

1. Uji Koefisien Korelation 

Metode yang digunakan penulis dalam menganalisis penelitian ini 

adalah statistic product moment. Penulis ingin  mencari pengaruh antara 

status sosial ekonomi orang tua dengan perilaku konsumtif mahasiswa 

Dalam analisis korelasi product moment yang dicari adalah 

adalah ”koefesien korelasi yaitu yaitu angka yang menyatakan derajat 

pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen atau untuk 

mencari kuatnya pengaruh antara variabel dependen atau independen59
 

Ho = Tidak terdapat pengaruh antara tinggi rendahnya status sosial 

ekonomi orang tua dengan perilaku konsumtif mahasiswa 

Ha = Terdapat pengaruh antara tinggi rendahnya status sosial 

ekonomi orang tua dengan perilaku konsumtif mahasiswa 

Adapun rumus untuk mencari koefesien korelasi product moment 

menurut Sugiyono adalah sebagai berikut:60 

 

                 
 (        ) (      )

√*(        (    ) )+*       (    )  +
             

Keterangan 

r = Jumlah koefesien korelasi 
                                                                 

59
 Duwi Priyanto, Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan 

SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pendadaran, (Yogyakarta: Gava Media, 2010), h. 83. 
60

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2016), h. 257 
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n = Banyaknya observasi (reponden) 

x = Variabel independen 

y = Variabel dependen 

Setelah mencari nilai rhitung kemudian dicari berapa persentasekah 

pengaruh antara variabel X dan Y dengan menggunakan rumus KD = r2 X 

100% kemudian untuk mengetahui kuat atau lemahnya pengaruh dari 

variabel X dengan Y maka menurut Sugiyono yang dikutip dalam I‟anatut 

mengkategorikan sebagai berikut: 61 

Tabel 3.2 

Pedoman interpretasi koefesien korelasi 

Interval Koefesien Tingkat Pengaruh 

0.00 – 0.199 Sangat Rendah 

0.20 – 0.399 Rendah 

0.40 – 0.599 Sedang 

0.60 – 0.799 Kuat 

0.80 – 1.000 Sangat Kuat 

Sumber : Data diolah (2020) 

2. Uji Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pada analisis regresi suatu 

variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independent 

variable, sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terkait atau 

dependent variable. Jika persamaan regresi hanya terdapat satu variabel 

bebas dengan satu variabel terkait, maka disebut dengan persamaan regresi 

sederhana. Jika variabel bebasnya lebih dari satu, maka disebut dengan 

persamaan regresi berganda. Pada regresi sederhana kita dapat mengetahui 
                                                                 

61
 Ibid., h. 220 
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berapa besar perubahan dari variabel bebas dapat mempengaruhi suatu 

variabel terkait. 

Variabel yang mempengaruhi disebut dengan berbagai istilah: 

variabel independen, variabel bebas, variabel penjelas, variabel 

eksplanatorik, atau variabel X karena dalam grafik sering digambar 

sebagai absis atau sumbu X). Variabel yang dipengaruhi dikenal sebagai 

variabel dependen, variabel terikat, atau variabel Y. Kedua variabel ini 

dapat merupakan variabel acak (random), namun variabel yang 

dipengaruhi harus selalu variabel acak. Analisis regresi adalah salah satu 

analisis yang luas pemakaiannya. Analisis regresi digunakan untuk 

melakukan prediksi dan ramalan.62 

Analisis regresi juga dapat digunakan untuk memahami variabel – 

variabel bebas mana saja yang dapat berhubungan dengan variabel terikat, 

serta untuk mengetahui bentuk hubungan tersebut. Tujuan analisis regresi 

untuk mendapatkan pola hubungan secara matematis dari variabel X dan 

variabel Y, dan untuk mengetahui besarnya perubahan variabel X terhadap 

variabel Y, serta untuk memprediksi variabel Y jika nilai variabel X 

diketahui. Prinsip dasar pada persamaan regresi sederhana adalah bahwa 

antara variabel dependen (Y) dengan variable independennya (Y) harus 

memiliki sifat hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas, 

berdasarkan teori, dari hasil penelitian sebelumnya, atau juga yang 

didasarkan dari penjelasan logis tertentu. 

                                                                 
62

 Ghozali, I. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. 

Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro . Tahun 2016 
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Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linear 

antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). 

Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki 

hubungan positif atau negatif serta untuk memprediksi nilai dari variabel 

terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun 

penurunan. Pada regresi sederhana biasanya data yang digunakan memiliki 

skala interval atau rasio. 

Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut: 

          Y = a + bX 

Keterangan: 

Y     = Variabel dependen (variabel terikat) 

X     = Variabel independent (variabel bebas) 

a      = Konstanta (nilai dari Y apabila X = 0) 

b      = Koefisien regresi (pengaruh positif atau negatif)  
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BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Tempat Penelitian 

 
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung merupakan 

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tertua dan terbesar di Lampung. Dalam 

lintas perjalanan sejarahnya, pada April tahun 2017 UIN Raden Intan 

merupakan hasil transformasi dari IAIN Raden Intan Lampung yang 

berkembang dalam beberapa fase, yaitu: fase rintisan dan pendirian, fase 

pembangunan, fase pengembangan, dan fase alih status. 

a. Fase Rintisan dan Pendirian (1961-1973) 

Pada  mulanya,  UIN  Raden  Intan  Lampung  ketika bernama 

IAIN Raden Intan Lampung merupakan lembaga pendidikan tinggi 

Islam di bawah Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL). 

Yayasan ini diketuai oleh Raden Muhammad Sayyid berdiri pada 1961 

sebagai yayasan sosial. Yayasan ini bertujuan membangun rumah-

rumah peribadatan umat Islam dan pendidikan Islam di wilayah 

Lampung. 

Pada 1963, YKIL mengadakan Musyawarah Alim Ulama se-

Lampung bertempat di Kota Metro Lampung Tengah dengan agenda 

menghimpun potensi alim ulama dan mengintegrasikan antara tokoh-

tokoh masyarakat dengan aparat pemerintah. Hasil musyawarah antara 

lain merekomendasikan pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam 

dengan 2 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari‟ah. 
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Aktivitas akademik dan administrasi lembaga ini pada awalnya 

dipusatkan di Sekretariat Fakultas Hukum UNSRI Cabang Palembang 

di Lampung (UNILA sekarang), kemudian pindah ke Masjid Lungsir 

(sekarang Masjid al-Anwar). 

Setahun kemudian (1964), seiring dengan berdirinya Lampung 

sebagai provinsi yang terpisah dari Sumatera Selatan, Fakultas Tarbiyah 

dinegerikan sebagai cabang Fakultas Tarbiyah UIN Raden Fatah 

Palembang di bawah kepemimpinan Syaikh Syamsuddin Abdul Mu‟thi. 

Selanjutnya, muncul gagasan untuk membangun PTAIN di Provinsi 

Lampung, dengan mendirikan Fakultas Ushuludin pada tahun 1965 

dengan Dekan KH. Zakariya Nawawi. 

Pada 1966, aktivitas akademik ketiga fakultas yang ada 

dipindahkan ke Kampus Kaliawi. Pada tahun yang sama dalam rangka 

penegerian, dibentuklah Yayasan Perguruan Tinggi Islam (Yaperti) 

Lampung dengan ketua K.H. Zakaria Nawawi. 

Yaperti bekerja keras membenahi proses administrasi dan 

menyiapkan proposal penegerian yayasan yang disetujui Menteri 

Agama dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama RI No. 162 Tahun 

1967 tentang pengesahan susunan personalia kepanitiaan penegerian 

dengan struktur organisasi yang diketuai oleh Gubernur Drs. Zainal 

Abidin Pagar Alam. Sekretaris panitia adalah Mochtar Hasan, SH yang 

pada waktu itu menjabat sekretaris daerah Propinsi Lampung, 

sementara Bendahara dijabat oleh K.H. Zakaria Nawawi sebagai wakil 
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Yaperti. Adapun anggota-anggotanya terdiri dari para dekan fakultas 

yang ada, tokoh-tokoh masyarakat dan para ulama yang terdiri dari 

tokoh-tokoh NU, Muhammadiyah dan PSII. 

Jerih payah dan usaha YKIL, Yaperti, dan panitia gabungan ini 

akhirnya menghasilkan SK Menteri Agama Nomor 187 Tahun 1968 

tanggal 26 Oktober 1968 tentang Pendirian “IAIN Al-Jami‟ah Al-

Islamiyah Al-Hukumiyah Raden Intan”. Pemberian nama “Raden 

Intan” didasari pada pertimbangan bahwa di belakang nama 

Universitas/Institut biasanya diberi label nama kota atau nama 

pahlawan; dan Raden Intan merupakan pejuang bangsa yang menentang 

penjajahan Belanda, sekaligus penyiar agama Islam di Lampung. 

Pada periode pertama, kepemimpinan institut (Rektor) dijabat 

oleh Mochtar Hasan S.H., dibantu M. Djuaini Zubair, SH, sebagai 

Sekretaris Al-Jami‟ah (Kepala Biro). Tiga tahun kemudian, jabatan 

rektor dipegang oleh Drs. Ibrahim Bandung (1971-1973). 

b. Fase Pembangunan (1973-1993) 

Setelah  berakhirnya  masa  kepemimpinan  Rekor  ke-2, Institut 

mulai memasuki fase pembangunan di bawah masa kepemimpinan 

Rektor ke-3, Letkol. Drs. H. Soewarno Achmady (1973-1978). Fase ini 

ditandai dengan pemberian hibah tanah seluas 5 hektar di Labuhan Ratu 

oleh Pemda Dati I Lampung yang kemudian dibangun kampus baru 

untuk kegiatan administrasi dan akademik. Setelah proses 

pembangunan 
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gedung dan sarana prasarana rampung, aktivitas Institut pun 

dipindahkan dari Kampus Kaliawi ke Kampus Labuhan Ratu. Hal ini 

terjadi pada masa kepemimpinan Rektor ke-4, Bapak Drs. Muhammad 

Zein (1978-1984). Pada masanya juga, Institut mendapat hibah tanah 

seluas 50 hektar di Sukarame dari Pemda atas dukungan Menteri 

Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara (putra lampung). 

Di kawasan yang baru ini didirikan 4 unit gedung perkuliahan 

berlantai dua yang dipersiapkan untuk kegiatan Fakultas Tarbiyah dan 

Fakultas Ushuluddin. Pembangunan ini dimulai pada tahun 1984 di 

bawah kepemimpinan Drs. H. Busyairi Madjidi sebagai rektor ke-5 

(1984 – 1989). Setelah bangunan-bangunan dan fasilitas penunjang 

dipandang memadai, maka pada tanggal 20 Agustus 1987 kegiatan 

perkuliahan untuk Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin secara 

resmi dipindahkan ke komplek Kampus Sukarame, sedangkan untuk 

Fakultas Syari‟ah, termasuk Rektorat, kegiatannya masih berlangsung 

di Kampus Labuhan Ratu. 

Pada masa rektor ke-6 yang dijabat Drs. H. Pranoto Tahrir 

Fatoni (1989-1993), pembangunan fisik terus digalakkan, antara lain 

dengan membangun gedung Fakultas Syari‟ah dan Perpustakaan. Di 

samping itu, ia juga melakukan upaya-upaya penataan administrasi 

umum, terutama administrasi keuangan, serta bidang akademik dan 

kemahasiswaan. 
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c. Fase Pengembangan (1993-2015) 

Gelombang pengembangan Institut mulai dilakukan secara 

intensif pada masa kepemimpinan rektor ketujuh Drs. H.M Ghozi 

Badrie (1993-1997), ditandai dengan peresmian Fakultas Dakwah yang 

telah dirintis sejak tahun 1990 berdasarkan Keputusan Menteri Agama 

No. 397 tahun 1993, sehingga jumlah Fakultas yang ada di lingkungan 

Institut menjadi empat sebagaimana sekarang ini. 

Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, MA. (1998-2002) yang menjabat 

rektor ke-8 melanjutkan upaya pengembangan akademik ini antara lain 

dimulai dengan pemindahan seluruh kegiatan Rektorat yang semula 

berpusat di Kampus Labuhan ke Kampus Sukarame, sekaligus 

menandai perpindahan secara resmi kegiatan akademik Institut ke 

Kampus Sukarame. Ia juga mengupayakan pembukaan Program S-2 

dan Fakultas Adab. Namun sayang, karena peminat bidang studi untuk 

Fakultas Adab sangat minim, maka kegiatan Fakultas ini dihentikan. 

Adapun program S2 terus survive diawali dengan pembahasan dalam 

sidang senat IAIN (sekarang UIN) Raden Intan tanggal 17 Nopember 

1999, yang menyetujui untuk membuka Program Pascasarjana (S2) dan 

kemudian diterbitkan Surat Keputusan Rektor nomor 222 tahun 1999 

tanggal 4 Desember 1999 tentang persiapan pendirian Program 

Pascasarjana (S2) IAIN Raden Intan Bandar Lampung. Surat Keputusan 

Rektor tersebut dikukuhkan oleh Gubernur Lampung, Ketua DPRD, 

Rektor UNILA dan Ormas Islam Provinsi Lampung sebagai dukungan 
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untuk berdirinya Program Pascasarjana IAIN Raden Intan. Pada tahun 

2001 Program Pascasarjana IAIN (sekarang UIN) Raden Intan mulai 

beroperasi dengan jumlah mahasiswa awal sebanyak 52 orang. Setahun 

kemudian, PPs berhasil mendapat izin operasional berdasarkan SK. 

Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2002, tepatnya pada masa 

kepemimpinan Rektor ke-9, Prof. Dr. H.S. Noor Chozin Sufri (2002-

2006). Pada masa ini dirintisnya pesantren mahasiswa (ma‟had „aly) 

dan dibangunnya beberapa gedung baru yaitu kantor Pascasarjana, 

gedung perpustakaan lantai tiga, ruang dosen Fakultas Tarbiyah dan 

ruang dosen Fakultas Syari‟ah. Pada masa ini juga dilakukan penguatan 

sarana dan prasarana, serta pengembangan program studi baru. 

Pengembangan dilanjutkan oleh rektor ke-10, Prof. DR. KH. 

Musa Sueb, MA. (2006-2010) dengan kebijakan peningkatan mutu 

akademik mahasiswa dan dosen, termasuk di dalamnya pembinaan dan 

pengembangan akademik bahasa asing, dan pembinaan Pesantren 

Mahasiswa Ma‟had al-Jami‟ah di lingkungan kampus. Pengembangan 

prodi-prodi baru pada program S1 dan S2 juga dilakukan, di antaranya: 

Prodi Tadris Matematika, Prodi Tadris Bahasa Inggris, Prodi Tadris 

Biologi, Prodi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA), pada 

Fakultas Tarbiyah, Prodi Ekonomi Islam pada Fakultas Syari‟ah, Prodi 

Pemikiran dan Politik Islam pada Fakultas Ushuluddin, dan Prodi 

Perdata Syari‟ah pada Program Pascasarjana (PPs). Musa juga 

mendorong pemberdayaan unit-unit pelaksana teknis dan lembaga 
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penunjang akademik antara lain Lembaga Pengabdian Masyarakat 

(LPM), Lembaga Penelitian (LEMLIT), Pusat Pembinaan Bahasa 

(PUSBINSA) dan Pusat Penjamin Mutu Pendidikan (P2MP), di 

samping pengembangan jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga. 

Pada akhir masa jabatannya, Institut ditetapkan sebagai salah satu 

instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (PK BLU) secara penuh berdasakan Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor: 277/KMK.05/2010 tanggal 5 Juli 2010. 

Laju pengembangan kampus ke arah kemajuan terus digalakkan 

oleh rektor ke-11 yang dijabat Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag (2010-

sekarang) dengan motto: Semakin Unggul dan Kompetitif. Berbagai 

usaha pengembangan kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM terus 

digalakkan, baik secara fisik maupun akademik. Sejumlah gedung 

adminitrasi dan sarana akademik direnovasi dan dibangun untuk 

memberikan layanan prima bagi mahasiswa. Fasilitas-fasilitas 

penunjang pembelajaran pun terus dibenahi dan dibangun, antara lain: 

hotspot, laboratorium, hingga lapangan olahraga. Di bawah 

kepemimpinannya, sejumlah prestasi mulai diukir pada level nasional. 

Tahun 2011, IAIN (sekarang UIN) Raden Intan Lampung menduduki 

peringkat pertama se-wilayah Sumatera dan ketiga nasional untuk 

SPMB-PTAIN 2011. Tahun yang sama, masuk peringkat sepuluh besar 

PTAIN dari segi penyerapan anggaran. 

Terhitung November 2011, IAIN (sekarang UIN) Raden Intan 
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memiliki jurnal ilmiah terakreditasi nasional, yaitu ANALISIS: Jurnal 

Studi Keislaman, Jurnal Al-„Adalah, dan Jurnal Kalam. Dan awal tahun 

2012, Program Pascasarjana membuka Program Doktor dengan 

Konsentrasi Hukum Islam dan Manajemen Pendidikan Islam. Dan 

masih banyak lagi kemajuan yang dicapai dan terus diupayakan menuju 

visi sebagai perguruan tinggi Islam yang unggul dan kompetitif. 

Selanjutnya melalui Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 

1457 Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014 diberikan tambahan 4 izin 

penyelenggaraan program magister (S2) yaitu: Ekonomi Syari‟ah, Ilmu 

Al-Qur‟an dan Tafsir, Filsafat Agama, dan Manajemen Pendidikan 

Islam. Hingga saat ini tahun 2017 Program Pascasarjana UIN Raden 

Intan Lampung menyelenggarakan 8 program studi Magister (S2) dan 3 

program Studi Doktor (S3). 

d. Fase Alih Status (2015-2017) 

Sejak tahun 2014, tepatnya bulan Mei 2014 telah selesai 

penyusunan proposal transformasi IAIN Raden Intan Lampung menjadi 

UIN Raden Intan Lampung. Pada tahun 2015 Menteri Agama, 

melakukan studi kelayakan dengan hadirnya Direktur Jenderal 

Pendidikan Islam ke kampus UIN Raden Intan Lampung. Melalui 

perjuangan sungguh-sungguh di bawah kepimpinan Prof. Dr. H. Moh 

Mukri, M.Ag selaku Rektor, akhirnya pada tahun 2016 mendapatkan 

persetujuan/izin prinsip dari Presiden Republik Indonesia bahwa IAIN 

Raden Intan Lampung menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan 
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Lampung dengan motto Intelectuality, Spirituality, dan Integrity. 

Tahun 2017 menjadi awal perubahan arah pengembangan 

pendidikan tinggi di UIN Raden Intan Lampung dengan diterbitkannya 

Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2017 tanggal 7 April 2017, yang 

juga mempengaruhi arah pengembangan UIN Raden Intan Lampung. 

Pada bulan April 2017, Peraturan Presiden tentang Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung diundangkan, sehingga sejak 2017 

diresmikan menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

yang disingkat UIN RI Lampung dengan pengembangan beberapa 

fakultas dan program studi bidang sains dan teknologi.63 

1. Visi dan Misi UIN Raden Intan Lampung 

a. Visi: 

terwujudnya Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

sebagai rujukan Internasional dalam pengembangan ilmu 

keislaman integratif-multidisipliner berwawasan lingkungan tahun 

2035. 

b. Misi: 

1)  Menyelenggarakan pendidikan ilmu keislaman integratif-

multidisipliner berwawasan lingkungan yang memiliki 

keunggulan dan daya saing internasional; 

2)  Mengembangkan riset ilmu keislaman integratif-

multidisipliner yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan 
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pengembangan lingkungan; 

3)  Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset untuk 

kepentingan pengembangan masyarakat dan lingkungan; dan 

4)  Menjalin kerja sama dalam dan luar negeri untuk penguatan 

kelembagaan.64 

2. Sejarah FEBI 

Embrio Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) adalah 

Program Studi (prodi) Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah pada 

Fakultas Syariah tahun 2006. Sejak 2015 prodi Ekonomi Syariah dan 

Perbankan Syariah berkembang menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam (FEBI). Pembukaan fakultas dan prodi baru bidang sains 

teknologi dan ilmu sosial di IAIN Raden Intan Lampung, khususnya di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sejalan dengan Renstra (Rencana 

Strategis) IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2013 – 2017, yang salah 

satu sasaran yang ingin dicapai adalah pengembangan kelembagaan 

dalam bentuk transformasi IAIN menjadi UIN. Pembukaan prodi 

Akuntansi Syariah dan Manajemen Bisnis Syariah juga tidak terlepas 

dari: Pesatnya perkembangan dalam industri  bisnis syariah (industri 

keuangan, makanan halal, pariwisata keluarga, ekonomi digital, busana 

muslim, seni dan desain, pendidikan ekonomi syariah, serta bidang 

standarisasi dan sertifikasi); Perkembangan pemikiran mengenai 

ekonomi Islam, akuntansi dan manajemen dalam perpektif Islam yang 
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ditandai dengan semakin diterimanya prinsip-prinsip transaksi syariah 

secara global; Lingkungan Dunia Pendidikan; Tuntutan stakeholders 

(dunia kerja, pembangunan, mengembangkan competitiveness, etika 

tinggi,  dll). 

Sebagai informasi, kebutuhan tenaga ahli perbankan dan 

lembaga keuangan syariah di Indonesia diperkirakan mencapai 15.000 

per tahun jika mengacu pada pertumbuhan kantor cabang, kantor 

cabang pembantu, dan kantor unit perbankan syariah baru tiap 

tahunnya. Bahkan di tahun 2030 dengan kebutuhan tenaga ahli 

perbankan syariah diperkirakan dapat mencapai 187.000 orang. 

Perguruan tinggi sesungguhnya bertanggung jawab dalam mencetak 

kader-kader tenaga kerja Islami profesional dalam rangka memenuhi 

kebutuhan pasar, baik di tingkat nasional maupun internasional, 

termasuk di dalamnya tenaga profesional di bidang ekonomi syariah, 

perbankan syariah, akuntansi syariah, dan manajemen bisnis syariah.65 

3. Visi dan Misi Febi UIN Raden Intan Lampung 

a. Visi 

“Terwujudnya Fakultas yang Unggul di Bidang Ekonomi dan 

Bisnis Islam serta Berwawasan Lingkungan di Tingkat Nasional 

Tahun 2021” 

b. Misi 

1)  Menyelenggarakan pendidikan ilmu ekonomi dan bisnis Islam 
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berwawasan lingkungan yang memiliki keunggulan dan 

berdaya saing nasional. 

2)  Mengembangkan riset ilmu ekonomi dan bisnis Islam yang 

relevan dengan kebutuhan masyarakat serta berwawasan 

lingkungan. 

3)  Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan 

kerjasama untuk penguatan kelembagaan.66 

4. Stuktur Organisasi FEBI UIN Raden Intan Lampung 

Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 

Raden Intan Lampung adalah sebagai berikut : 

Dekan                  : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. 

Wakil Dekan I     : Dr. Heni Noviarita, SE, M.Si. 

Wakil Dekan II    : Dr. Ruhban Masykur, M.Pd. 

Wakil Dekan III   : Dr. Ahmad Isnaeni, M.A. 

Kabbag TU       : Zulaini Chaniago, S.E., M.E.I., Akt. 

Kasubag Adm U&K : Toton Efendi, S.Ag., M.Kom.I 

Kasubag Prc & Keu : Suharyani, S.I.Kom. 

Kasubag Akademik : Suciati M, S.H. 

Program Studi Ekonomi Syariah 

Ketua Prodi       : Madnasir, S.E., M.S.I. 

Sekretaris Prodi  : Budimansyah, S.Th.I., M. Kom.I. 

Program Studi Perbankan Syariah 

                                                                 
66

 Visi dan Misi FEBI UIN Raden Intan Lampung https://febi.radenintan.ac.id/ di akses 

pada 13 juli 2020 

https://febi.radenintan.ac.id/


64 

Ketua Prodi    : Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy. 

Sekretaris Prodi : Muhamad Kurniawan, S.E., M.E.Sy. 

Program Studi Akuntansi Syariah 

Ketua Prodi      : Any Eliza, S.E., M.Ak. 

Sekretaris Prodi : Muhamad Iqbal, M.E.I. 

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah 

Ketua Prodi       : Ahmad Zuliansyah, S.Si., M.M. 

Sekretaris Prodi : Fatih Fuadi, M.Si.67 

B. Hasil Penelitian 

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi 

Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung sebanyak 76 mahasiswa yang dipilih secara acak. Yaitu 

berdasarkan jenis kelamin, berikut adalah tabel berdasarkan jenis kelamin : 

Tabel 4.1 

Responden Berdasarkan Jenis kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Presentase 

1 Laki-Laki 28 36,84% 

2 Perempuan 48 63,15% 

Jumlah 76 100% 

 Sumber: Pengolahan Data SPSS Versi 25 (2020) 

Tabel di atas menunjukan bahwa jumlah responden berjenis kelamin 

laki-laki berjumlah 28 responden atau 36,84% dari total responden dan 

sisanya, yakni berjumlah 48 responden atau 63,15% berjenis kelamin 

perempuan. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden pada 
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penelitian ini didominasi oleh mahasiswa berjenis kelamin perempuan. 

1. Hasil Uji Validitas dan Uji Reabilitas 

a. Hasil Uji Validitas Instrumen Status Sosial Ekonomi Orang tua 

Untuk hasil perhitungan validitas variabel status sosial 

ekonomi orang tua yang diperoleh dari hasil skor angket yang 

diberikan kepada 76 responden dengan bantuan SPSS 25.0 yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel4.2 

Hasil Uji Validitas Data Status Sosial ekonomi Orang tua 

No Item rhitung rtabel Keputusan 

1 0,647 0,170 Valid 

2 0,630 0,170 Valid 

3 0,660 0,170 Valid 

4 0,490 0,170 Valid 

5 0,656 0,170 Valid 

6 0,564 0,170 Valid 

7 0,660 0,170 Valid 

8 0,481 0,170 Valid 

9 0,664 0,170 Valid 

10 0,644 0,170 Valid 

11 0,668 0,170 Valid 

12 0,442 0,170 Valid 

13 0,626 0,170 Valid 

14 0,661 0,170 Valid 

15 0,663 0,170 Valid 

Sumber: Pengolahan Data SPSS Versi 25 (2020) 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil 

perhitungan uji validitas pada variabel independen status sosial 

ekonomi orang tua dinyatakan valid jika memiliki nilai rhitung lebih 

besar dari nilai rtabel. Nilai rtabel pada penelitian ini yaitu 0,170, yang 

didapatkan apabila jumlah respondennya sebanyak 76 orang,  maka 

rtabel yang digunakan sebagai acuan untuk penentu validitas 
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instrumen yaitu 0,170. Sedangkan nilai signifikan yang digunakan 

oleh peneliti yaitu 5%. 

b. Hasil Uji Validitas Instrumen Perilaku Konsumtif 

Hasil uji validitas variabel penelitian perilaku konsumtif 

yang diberikan pada 76 responden adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Uji Validitas Data Perilaku Konsumtif 

No Item rhitung rtabel Keputusan 

1 0,583 0,170 Valid 

2 0,646 0,170 Valid 

3 0,587 0,170 Valid 

4 0,609 0,170 Valid 

5 0,666 0,170 Valid 

6 0,579 0,170 Valid 

7 0,587 0,170 Valid 

8 0,582 0,170 Valid 

9 0,326 0,170 Valid 

Sumber: Pengolahan Data SPSS Versi 25 (2020) 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil perhitungan 

uji validitas pada variabel dependen perilaku konsumtif dinyatakan valid 

jika memiliki nilai rhitung lebih besar dari nilai rtabel. Nilai rtabel pada 

penelitian ini yaitu 0,170, yang didapatkan apabila jumlah respondennya 

sebanyak 76 orang, maka rtabel yang digunakan sebagai acuan untuk 

penentu validitas instrumen yaitu 0,170. Sedangkan nilai signifikan yang 

digunakan oleh peneliti yaitu 5%. 

Hasil perhitungan uji validitas menggunakan bantuan spss 25.0 

menunjukkan bahwa masing-masing item pernyataan memiliki rhitung yang 

lebih besar dari rtabel yang berarti dinyatakan valid dan dapat digunakan 
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saat melakukan penelitian. 

2. Hasil Uji Reabilitas 

Uji reliabilitas data adalah suatu uji yang dilakukan untuk 

mengukur sebuah kuesioner yang merupakan indikator dari suatu 

variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

seseorang dalam kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

Pada penelitian ini untuk menguji reliabilitas instrumen digunakan rumus 

alpha yang dikemukakan oleh Cronbach. Metode jenis ini merupakan 

suatu metode untuk mencari reliabilitas internal (internal consistency).68 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika memberikan nilai 

cronbach alpha di atas 0,6. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Reabilitas 

No Variabel Alpha Keterangan 

1 Status Sosal Ekonomi Orang Tua (X) 0,878 Reliabel 

2 Perilaku Konsumtif (Y) 0,744 Reliabel 

Sumber: Pengolahan Data SPSS Versi 25 (2020) 

Tabel di atas menunjukan bahwa semua item dalam status sosial 

ekonomi orang tua, gaya hidup, dan perilaku konsumtif dinyatakan 

reliabel, karena masing-masing variabel ralpa lebih besar dari rtabel. 

3. Uji Korelation Pearson 

Berikut tabel uji hipotesis untuk mengukur  besar kecilnya 

hubungan/pengaruh status sosial ekomomi orang tua (X) dengan perilaku 

konsumtif mahasiswa (Y) 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Korrelation Pearson 

Correlations 

 

Status Sosial 

Ekonomi 

Perilaku 

Konsumtif 

Status Sosial Ekonomi Pearson Correlation 1 .891** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 76 76 

Perilaku Konsumtif Pearson Correlation .891** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 76 77 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber: Pengolahan Data SPSS Versi 25 (2020) 

Dikarenakan kan nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 makanya 

Terdapat hubungan/pengaruh antara status sosial ekonomi orangtua (X) 

terhadapa Perilaku konsumtif(Y). 

Sedangkan nilai pearson correlations 0,891 = korelasi sangat kuat 

4. Deskripsi Data Variabel Status Sosial Ekonomi Orang Tua 

a. Pendidikan 

Dalam menklasifikasikan pendidikan penulis membagi menjadi 

empat kategori yaitu SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA 

(Sekolah Menengah Atas, Diploma, dan Sarjana Adapun data 

pendididikan orang tua mahasiswa adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Tingkat Pendidikan Orang Tua 

No Pendidikan Yang ditempuh Frekuensi Persentase 

1 SMP 4 5.3% 

2 SMA 2 2.6% 

3 Diploma 31 40.8% 

4 Sarjana 39 51.3% 

Jumlah 76 100% 

Sumber: Pengolahan Data SPSS Versi 25 (2020) 
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b. Pekerjaan  

Pengukuran pekerjaan dari orang tua mahasiswa penulis menggunakan 

empat  jenis pekerjaan untuk ayah mahasiwa yaitu Pejabat 

Pemerintah, PNS (Pegawai Negeri Sipil), Pegawai Swasta, Wirausaha,  

Pegawai Swasta, wirausaha,  adapun pekerjaan orang tua mahasiswa 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Pekerjaan Orang Tua  

No Jenis Pekerjaan Frekuensi Persentase 

1 Wirausaha 17 22.4% 

2 Pegawai Swasta 19 25.0% 

3 PNS  22 28.9% 

4 Pejabat 18 23.7% 

Jumlah 76 100% 

Sumber: Pengolahan Data SPSS Versi 25 (2020) 

c. Pendapatan  

Pengukuran pendapatan dari orang tua mahasiswa penulis 

menggunakan lima kategori pendapatan yaitu kategori satu kurang 

dari 1 juta, dua 2-4 juta, tiga 4-6 juta, empat lebih dari 7 juta. Adapun 

pendapatan orang tua mahasiswa adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.8 

Tingkat pendapatan keluarga 

No Tingkat Pendapatan Frekuensi Persentase 

1 kurang dari 1 juta 5 6.6% 

2 2 juta-4 juta 8 10.5% 

3 4juta-6juta 35 46.1% 

4 lebih dari 7 juta 28 36.8% 

Jumlah 76 100% 

Sumber: Pengolahan Data SPSS Versi 25 (2020) 
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d. Kepimilikan Harta Benda 

Dalam mengukur kepemilikan harta keluarga penulis 

mengukur menggunakan harta bendasebagai berikut 

pertama perusahaan, dua toko,tiga kontrakan, empat 

ladang/sawah.  

Tabel 4.9 

Kepemilikan Harta Benda 

No Kepemilikan Harta Benda Frekuensi Persentase 

1 Perusahaan 7 9.2% 

2 Toko 7 9.2% 

3 Kontrakan 28 36.8% 

4 Ladang/sawah 34 44.7% 

Jumlah 76 100% 

Sumber: Pengolahan Data SPSS Versi 25 (2020) 

5. Deskripsi Data Variabel Perilaku Konsumtif 

a. Pembelian Impulsif (Pembelian Spontan) 

berikut adalah tabel dari perilaku pembelian spontan mahasiswa yang 

dideskripsikan melalui tabel dan histogram: 

Tabel 4.10 

Data Intensitas Pembelian Impulsif Mahasiswa 

No Skela Pengukuran Persentase 

1 STS (Sangat Tidak Setuju) 5.3% 

2 TS (Tidak Setuju) 2.6% 

3 KS (Kurang Setuju) 36.8% 

4 S (Setuju) 48.7% 

5 SS (Sangat Setuju) 6.6% 

Jumlah 100% 

Sumber: Pengolahan Data SPSS Versi 25 (2020) 

b. Pemborosan (Wasteful Buying) 

Instrumen angket dari variabel Y yaitu berperilaku konsumtif atas 
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dasar pembelian produk yang kurang bermanfaat adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.11 

Intensitas Pemborosan 

No Skela Pengukuran Persentase 

1 STS (Sangat Tidak Setuju) 19.7% 

2 TS (Tidak Setuju) 25.0% 

3 KS (Kurang Setuju) 26.3% 

4 S (Setuju) 21.1% 

5 SS (Sangat Setuju) 7.9% 

Jumlah 100% 

Sumber: Pengolahan Data SPSS Versi 25 (2020) 

c. Mencari Kesenangan 

Instrumen angket dari variabel Y yaitu berperilaku konsumtif atas 

dasar untuk mencari kesenangan dalam memanfaatkan waktu luang 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Intensitas Mencari Kesenangan 

No Skela Pengukuran Persentase 

1 STS (Sangat Tidak Setuju) 6.6% 

2 TS (Tidak Setuju) 7.9% 

3 KS (Kurang Setuju) 44.7% 

4 S (Setuju) 31.6% 

5 SS (Sangat Setuju) 9.2% 

Jumlah 100% 

Sumber: Pengolahan Data SPSS Versi 25 (2020) 

6. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk mengetahui 

pengaruh antara dua atau lebih variable bebas (independen) terhadap 
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variabel terikat (dependen).69 Dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui apakah terdapat pengaruh status sosial ekonomi orang tua 

terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Perhitungan statistik dalam 

analisis ini adalah menggunakan bantuan program komputer SPSS 25.0. 

Adapun hasil pengolahannya adalah sebagai berikut 

Tabel 4.13 

Hasil Analisis Linier Sederhana 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.994 1.673  2.986 .004 

Status Sosial Ekonomi 

Orang Tua 

.508 .030 .891 16.866 .000 

a. Dependent Variable: Perilaku Konsumtif Mahasiswa 

Sumber: Pengolahan Data SPSS Versi 25 (2020) 

 Dari tabel coefficients diatas diketahui nilai Constans (a) sebesar 

4,994, sedangkan nilai Status Sosial Ekonomi Orang Tua (b/koefiesien 

regresi) sebesar 0,508 Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis : 

Y = a +bX 

Y = 4,994 + 0,508 X 

 Pengambilan keputusan dalam Uji Regresi Sederhana  

a. Berdarkan nilai signifikasi :dari tabel coefficients diperoleh nilai 

                                                                 
69

 Rohmad, Supriyanto, Pengantar Statistika, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 184. 
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signifikasi sebesar 0,000 < 0,05 , sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel (X) berpengaruh terhadap Variabel (Y) 

b. Berdasarkan nilai t : diketahui thitung sebesar 16.866 > ttabel 1.995 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel (X) berpengaruh terhadap 

variabel (Y). 

C. Pembahasan 

1.  Deskripsi Status Sosial Ekonomi Orang Tua 

Pada pertanyaan yang diajukan oleh penulis bahwa tingkat 

pemberian harta yang diberikan oleh orang tua meliputi kendaraan 

sepeda motor, peralatan ,dan perlengkapan kuliah. Mahasiswa akan 

dibelikan tersebut jika orang tua memiliki uang lebih untuk 

membelikanya sebaliknya mahasiswa yang cenderung status sosial 

ekonominya rendah membeli hal tersebut menunggu waktu yang sangat 

lama untuk memperoleh barang yang diinginkanya. hal ini 

membedakan bahwa keinginan barang untuk memilikinya tergantung 

pada dimana tingkat status sosial ekonomi orang tua yang didapatkanya 

apakah tingktan tinggi, menengah, ataupun bawah. 

Dalam analisa wawancara ini dapat disimpulkan bahwa 

mahasiswa akan dibelikan langsung dalam artian intensitas waktu yang 

singkat untuk memperoleh barang apabila orang tua tersebut memiliki 

banyak uang untuk untuk membelikan barang yang diinginkan anaknya 

seperti yang diinginkanya. 
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Sebaliknya dibelikanya dalam waktu yang lama atau bahkan 

tidak dibelikan apabila orang tua tidak memiliki atau cukup banyak 

uang hal ini yang mahasiswa akan menabungkan uang sendiri dari uang 

saku yang pas- pasan untuk membeli barang yang diinginkanya. 

2.  Perilaku Konsumtif 

Mahasiswa akan melakukan pembelian secara tiba-tiba atau 

pembelian impulsif jika mengunjungi tempat-tempat belanja seperti 

mal, mini market, dan tempat belanja lainya hal ini karena ada 

ketertarikan dan kepuasan sendiri ketika membeli produk yang 

membuat menarik hati. Hal ini yang menganggap mahasiswa itu 

merasakan boros dalam mengelola keuangan. 

Dalam mengisi waktu luang ketika tidak ada kegiatan diluar 

kuliah dan menghilangkan kejenuhan mahasiswa akan mencari tempat 

hiburan untuk mencari kesenangan sesaat seperti menonton bioskop, 

pergi ketempat wisata, dan nongkrong dengan teman-teman yang 

semua kegiatan itu mengeluarkan uang yang mereka dapatkan dari 

orang tua. 

Dengan adanya media sosial atau internet kemudian mal serta 

mini market yang menjamur mahasiswa akan mengetahui produk-

produk yang dia inginkan sehingga banyak mahasiswa ingin 

membelinya hal ini yang menyebabkan banyak mahasiswa berperilaku 

boros. 
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Dari hasil wawancara menunjukan bahwa perilaku konsumtif 

didasari oleh kepemilikan harta yang berupa uang kemudian uang 

tersebut Mahasiswa akan melakukan pembelian secara tiba-tiba atau 

pembelian impulsif jika mengunjungi tempat-tempat belanja seperti 

mal, mini market, dan tempat belanja lainya hal ini karena ada 

ketertarikan dan kepuasan sendiri ketika membeli produk yang 

membuat menarik hati. Hal ini yang menganggap mahasiswa itu 

merasakan boros dalam mengelola keuangan. 

Dalam mengisi waktu luang ketika tidak ada kegiatan diluar 

kuliah dan menghilangkan kejenuhan mahasiswa akan mencari tempat 

hiburan untuk mencari kesenangan sesaat seperti menonton bioskop, 

pergi ketempat wisata, dan nongkrong dengan teman-teman yang 

semua kegiatan itu mengeluarkan uang yang mereka dapatkan dari 

orang tua. 

Dengan adanya media sosial atau internet kemudian mal serta 

mini market yang menjamur mahasiswa akan mengetahui produk-

produk yang dia inginkan sehingga banyak mahasiswa ingin 

membelinya hal ini yang menyebabkan banyak mahasiswa berperilaku 

boros. 

Dari hasil wawancara menunjukan bahwa perilaku konsumtif 

didasari oleh kepemilikan harta yang berupa uang kemudian uang 

tersebut dibelanjakan untuk kegiatan yang sifatnya kurang manfaat 

seperti membeli yang nilai manfaatnya kurang, membeli karena 
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menarik hati, dan mencari kesenanangan yang menjadikan 

pemborosan. 

3.  Hasil Analisa dari Wawancara mengenai Status Sosial Ekonomi dengan      

Perilaku Konsumtif mahasiswa  

Dari lima informan yang peneliti tanyakan pada mahasiswa, 

pada ke- empat mahasiswa sesuai dengan hasil uji korelasi sebelumnya 

yaitu dimana jika mahasiswa status sosial ekonominya tinggi maka 

semakin tinggi pula perilaku konsumtif mahasiswa sebaliknya jika 

status sosial ekonomi orang tua rendah maka rendah pula perilaku 

konsumtif mahasiswa. Dari keempat mahasiswa tersebut 1 adalah 

mahasiswa yang orang tuanya pekerjaanya PNS dan satunya adalah 

pengusaha yang gajinya perbulan sekitar Rp 7 juta dan keduanya 

positif memiliki perilaku konsumtif. 

Selanjutnya dari dua mahasiswa yang orang tuanya hanya 

tamatan Sekolah Menengah Pertama, mahasiswa ini cenderung negatif 

dalam berperilaku konsumtif hal ini karena membelikan uang saku 

mereka yang pas-pasan untuk kebutuhan yang sifatnya lebih utama, 

dan mahasiswa ini berfikir yang rasional untuk membelikan sesuatu 

yang sifatnya kurang penting. 

Sedangkan untuk mahasiswa yang terakhir dimana orang tua 

hanya lulusan SMP dengan gaji orang tua hanya mencukupi untuk 

membayar kuliah memiliki perilaku konsumtif, hal ini karena 
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mahasiswa ini sering meminjam uang pada teman-temanya untuk 

menutupi kekurangan, mahasiswa seperti ini boros karena pengaruh 

pada pergaulan dimana anggota kelompok pertemenan sangat 

pengaruh pada perilaku konsumtifnya mahasiswa ini dipengaruhi 

karena faktor konformitas atau menyesuaikan diri dengan anggota 

kelompok yang lain. 

Konsumstif adalah segala kegiatan atau tindakan 

menghabiskan atau mengurangi kegunaan (daya guna) barang dan jasa 

untuk memenuhi kebutuhan. 

Konsumsi yang pada mulanya untuk memenuhi kebutuhan 

dasar hidup, mulai beralih kepada upaya untuk memperbesar 

kepemilikan, persediaan barang dan jasa dan penumpukan kekayaan. 

Oleh sebab itu, timbulah perilaku konsumtif yang mendekati 

keserakahan dalam memiliki persediaan material. Dalam prinsip 

ekonomi islam sendiri melarang perilaku konsumsi berlebihan. Senada 

dengan apa yang disebutkan dalam alquran surat al-israa ayat 26-27 : 

                        

                             

Artinya: ”(26) dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan 

haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan 

dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara 

boros.(27) Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah 

saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar 
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kepada Tuhannya.”70 

Perilaku konsumtif tidak hanya melihat dari segi 

pemanfaatannya saja, tetapi meliputi kehalalan zat yang dikonsumsi, 

cara memperoleh dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
70

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya, Jakarta: Mikraj & 

Wali, 2013. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini menggambarkan bahwa terdapat 

Pengaruh yang signifikan antara status sosial ekonomi orang tua dengan 

perilaku konsumtif mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2018 

Fakultas Ekonomi  Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.  Artinya 

semakin tinggi tingkat status sosial ekonomi orang tua maka semakin tinggi 

perilaku konsumtif mahasiswa.  

Perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam sangat mengedepankan  

prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, kemurahan hati, 

dan moralitas. Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu 

dalam rangka memenuhi kebutuhan. Konsumsi meliputi keperluan, 

kesenangan dan kemewahan. Kesenangan atau keindahan diperbolehkan asal 

tidak berlebihan, yaitu tidak melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh 

dan tidak pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan sebagaimana 

dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-A'raf ayat 31 yang artinya : "Wahai anak 

cucu Adam!  Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) 

masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan sungguh Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." 

Dalam perspektif ekonomi Islam, konsumsi bukan hanya sekedar 

memenuhi kebutuhan individu, sebagai konsumen dalam rangka memenuhi 

perintah Allah SWT, tetapi lebih jauh berimplikasi terhadap kesadaran 
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berkenaan dengan kebutuhan individu orang lain. Oleh karenanya dalam 

konteks adanya keizinan untuk mengkonsumsi rezeki yang diberian oleh 

Allah SWT. Konsumsi bagi seorang muslim hanya sekedar perantara untuk 

menambah kekuatan menaati Allah, yang memiliki indikasi positif dalam 

kehidupannya. Seseorang muslim tidak akan merugikan dirinya didunia dan 

diakhirat, karena memberikan kesempatan pada dirinya untuk mendapatkan 

memenuhi konsumsinya pada tingkat melampaui batas, membuatnya sibuk 

mengejar dan menikmati kesenangan dunia sehingga melalaikan tugas 

utamanya dalam kehidupan ini. 

B. Saran 

Saran dalam kontribusi penelitian ini yang dapat penulis sampaikan 

adalah sebagai berikut: 

a. Setiap mahasisiwa bisa mengontrol diri baik mahasiswa yang status 

tinggi maupun yang status sosialnya rendah dalam melakukan pembelian 

yang sifatnya irasional sebelum melakukan pembelian atau kegiatan 

konsumsi lainya sebaiknya melakukan perencanaan dahulu agar tidak 

terjebak kearah perilaku pemborosan. 

b. Jangan tergiur oleh strategi pemasaran dan pertimbangkan terlebih 

dahulu sebelum membeli produk jangan sampai terjebak perilaku 

pembelian yang sifanya impulsif. 

c. Gunakanlah waktu luang untuk kegiatan yang bermanfaat jangan sampai 

mengeluarkan uang anda untuk kegiatan konsumsi yang sifatnya tidak 

penting. 
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d. Hati-hati untuk anda yang merasa bahwa status sosial ekonomi orang tua 

anda , anda juga dapat terjebak ke arah perilaku konsumtif salah satunya 

yang peneliti temukan adalah faktor pengaruh teman bergaul 

(konformitas). 

  Mudah-mudahan apa yang anda baca dari skripsi ini akan menjadi 

orang yang berkecukupan dan tidak berlebihan berperilaku konsumtif. 
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Uji Validitas Variabel X (Status Sosial) 

Correlations 

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 TOTAL_X 

X1 

Pearson 

Correlation 
1 .425** .080 -.028 .927** .441** .080 -.072 .894** .403** .089 -.063 .950** .426** .077 .647** 

Sig. (2-tailed)   .000 .492 .807 .000 .000 .492 .538 .000 .000 .443 .590 .000 .000 .511 .000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

X2 

Pearson 
Correlation 

.425** 1 .088 .161 .500** .781** .088 .190 .514** .792** .103 .164 .439** .689** .103 .630** 

Sig. (2-tailed) .000   .448 .165 .000 .000 .448 .101 .000 .000 .374 .157 .000 .000 .374 .000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

X3 

Pearson 

Correlation 
.080 .088 1 .398** .073 .019 1.000** .422** .104 .104 .993** .417** .057 .271* .993** .660** 

Sig. (2-tailed) .492 .448   .000 .529 .868 .000 .000 .373 .370 .000 .000 .622 .018 .000 .000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

X4 

Pearson 

Correlation 
-.028 .161 .398** 1 -.050 .145 .398** .855** -.055 .321** .399** .646** -.092 .151 .413** .490** 

Sig. (2-tailed) .807 .165 .000   .667 .210 .000 .000 .639 .005 .000 .000 .428 .193 .000 .000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

X5 

Pearson 

Correlation 
.927** .500** .073 -.050 1 .436** .073 -.097 .944** .428** .083 -.086 .978** .436** .070 .656** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .529 .667   .000 .529 .406 .000 .000 .477 .458 .000 .000 .548 .000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

X6 

Pearson 

Correlation 
.441** .781** .019 .145 .436** 1 .019 .196 .460** .790** .031 .031 .413** .652** .031 .564** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .868 .210 .000   .868 .090 .000 .000 .789 .789 .000 .000 .789 .000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

X7 

Pearson 
Correlation 

.080 .088 1.000** .398** .073 .019 1 .422** .104 .104 .993** .417** .057 .271* .993** .660** 

Sig. (2-tailed) .492 .448 .000 .000 .529 .868   .000 .373 .370 .000 .000 .622 .018 .000 .000 



N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

X8 

Pearson 

Correlation 
-.072 .190 .422** .855** -.097 .196 .422** 1 -.127 .272* .423** .735** -.143 .123 .423** .481** 

Sig. (2-tailed) .538 .101 .000 .000 .406 .090 .000   .275 .018 .000 .000 .217 .289 .000 .000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

X9 

Pearson 

Correlation 
.894** .514** .104 -.055 .944** .460** .104 -.127 1 .470** .113 -.114 .946** .462** .100 .664** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .373 .639 .000 .000 .373 .275   .000 .332 .326 .000 .000 .390 .000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

X10 

Pearson 

Correlation 
.403** .792** .104 .321** .428** .790** .104 .272* .470** 1 .118 .243* .372** .662** .118 .644** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .370 .005 .000 .000 .370 .018 .000   .310 .035 .001 .000 .310 .000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

X11 

Pearson 
Correlation 

.089 .103 .993** .399** .083 .031 .993** .423** .113 .118 1 .418** .067 .287* .985** .668** 

Sig. (2-tailed) .443 .374 .000 .000 .477 .789 .000 .000 .332 .310   .000 .565 .012 .000 .000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

X12 

Pearson 

Correlation 
-.063 .164 .417** .646** -.086 .031 .417** .735** -.114 .243* .418** 1 -.131 .121 .418** .442** 

Sig. (2-tailed) .590 .157 .000 .000 .458 .789 .000 .000 .326 .035 .000   .261 .297 .000 .000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

X13 

Pearson 

Correlation 
.950** .439** .057 -.092 .978** .413** .057 -.143 .946** .372** .067 -.131 1 .442** .054 .626** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .622 .428 .000 .000 .622 .217 .000 .001 .565 .261   .000 .642 .000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

X14 

Pearson 

Correlation 
.426** .689** .271* .151 .436** .652** .271* .123 .462** .662** .287* .121 .442** 1 .287* .661** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .018 .193 .000 .000 .018 .289 .000 .000 .012 .297 .000   .012 .000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

X15 
Pearson 

Correlation 
.077 .103 .993** .413** .070 .031 .993** .423** .100 .118 .985** .418** .054 .287* 1 .663** 



Sig. (2-tailed) .511 .374 .000 .000 .548 .789 .000 .000 .390 .310 .000 .000 .642 .012   .000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

TOTAL_X 

Pearson 
Correlation 

.647** .630** .660** .490** .656** .564** .660** .481** .664** .644** .668** .442** .626** .661** .663** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000   

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasil Uji Validitas Variabel Y (Perilaku Konsumtif) 

Correlations 

  Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 

TOTAL_

Y 

Y1 Pearson 

Correlation 

1 0,170 .240* .412** .598** 0,126 0,211 .390** 0,004 .583** 

Sig. (2-tailed)   0,143 0,037 0,000 0,000 0,278 0,067 0,001 0,970 0,000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

Y2 Pearson 

Correlation 

0,170 1 .456** 0,097 0,217 .691** .409** 0,096 0,140 .646** 

Sig. (2-tailed) 0,143   0,000 0,407 0,060 0,000 0,000 0,411 0,227 0,000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

Y3 Pearson 
Correlation 

.240* .456** 1 -
0,067 

0,208 .459** .864** -
0,111 

0,015 .587** 

Sig. (2-tailed) 0,037 0,000   0,566 0,071 0,000 0,000 0,341 0,899 0,000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

Y4 Pearson 

Correlation 

.412** 0,097 -

0,067 

1 .470** -

0,017 

-

0,048 

.973** 0,221 .609** 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,407 0,566   0,000 0,885 0,678 0,000 0,055 0,000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

Y5 Pearson 

Correlation 

.598** 0,217 0,208 .470** 1 .268* .232* .448** 0,129 .666** 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,060 0,071 0,000   0,019 0,043 0,000 0,265 0,000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

Y6 Pearson 

Correlation 

0,126 .691** .459** -

0,017 

.268* 1 .439** -

0,040 

0,004 .579** 

Sig. (2-tailed) 0,278 0,000 0,000 0,885 0,019   0,000 0,733 0,972 0,000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

Y7 Pearson 

Correlation 

0,211 .409** .864** -

0,048 

.232* .439** 1 -

0,088 

0,048 .587** 

Sig. (2-tailed) 0,067 0,000 0,000 0,678 0,043 0,000   0,448 0,683 0,000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

Y8 Pearson 
Correlation 

.390** 0,096 -
0,111 

.973** .448** -
0,040 

-
0,088 

1 .229* .582** 

Sig. (2-tailed) 0,001 0,411 0,341 0,000 0,000 0,733 0,448   0,047 0,000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

Y9 Pearson 

Correlation 

0,004 0,140 0,015 0,221 0,129 0,004 0,048 .229* 1 .326** 

Sig. (2-tailed) 0,970 0,227 0,899 0,055 0,265 0,972 0,683 0,047   0,004 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

TOT

AL_
Y 

Pearson 

Correlation 

.583** .646** .587** .609** .666** .579** .587** .582** .326** 1 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004   

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 



Uji Data Variabel X (Status Sosial) 

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid laki-laki 28 36.8 36.8 36.8 

perempuan 48 63.2 63.2 100.0 

Total 76 100.0 100.0  

 

Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid wirausaha 17 22.4 22.4 22.4 

pegawai swasta 19 25.0 25.0 47.4 

pns 22 28.9 28.9 76.3 

pejabat 18 23.7 23.7 100.0 

Total 76 100.0 100.0  

 

Pendapatan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kurang dari 1 juta 5 6.6 6.6 6.6 

2 juta-4 juta 8 10.5 10.5 17.1 

4juta-6juta 35 46.1 46.1 63.2 

lebih dari 7 juta 28 36.8 36.8 100.0 

Total 76 100.0 100.0  

 

Kepemilikan Harta Benda 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid perusahaan 7 9.2 9.2 9.2 

toko 7 9.2 9.2 18.4 

kontrakan 28 36.8 36.8 55.3 

sawah/ladang 34 44.7 44.7 100.0 

Total 76 100.0 100.0  

 

 

 



Uji Data Variabel Y (Perilaku Konsumtif) 

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-Laki 28 36.8 36.8 36.8 

Perempuan 48 63.2 63.2 100.0 

Total 76 100.0 100.0  

 

Pembelian Inpulsif 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS (sangat tidak setuju) 4 5.3 5.3 5.3 

TS (Tidak Setuju) 2 2.6 2.6 7.9 

KS (Kurang Setuju) 28 36.8 36.8 44.7 

S (setuju) 37 48.7 48.7 93.4 

SS (Sangat Setuju) 5 6.6 6.6 100.0 

Total 76 100.0 100.0  

 

Pemborosan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS (sangat Tidak Setuju) 15 19.7 19.7 19.7 

TS (Tidak Setuju) 19 25.0 25.0 44.7 

KS (Kurang Setuju) 20 26.3 26.3 71.1 

S (Setuju) 16 21.1 21.1 92.1 

SS (Sangat Setuju) 6 7.9 7.9 100.0 

Total 76 100.0 100.0  

 

Mencari Kesenangan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS (Sangat Tidak Setuju) 5 6.6 6.6 6.6 

TS (Tidak Setuju) 6 7.9 7.9 14.5 

KS (Kurang Setuju) 34 44.7 44.7 59.2 

S (Setuju) 24 31.6 31.6 90.8 

SS (Sangat Setuju) 7 9.2 9.2 100.0 

Total 76 100.0 100.0  

 



Hasil Uji Linier Sederhana 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Status Sosial 

Ekonomi Orang 

Tuab 

. Enter 

a. Dependent Variable: Perilaku Konsumtif Mahasiswa 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .891a .794 .791 2.24869 

a. Predictors: (Constant), Status Sosial Ekonomi Orang Tua 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1438.495 1 1438.495 284.478 .000b 

Residual 374.189 74 5.057   

Total 1812.684 75    

a. Dependent Variable: Perilaku Konsumtif Mahasiswa 

b. Predictors: (Constant), Status Sosial Ekonomi Orang Tua 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.994 1.673  2.986 .004 

Status Sosial Ekonomi 

Orang Tua 

.508 .030 .891 16.866 .000 

a. Dependent Variable: Perilaku Konsumtif Mahasiswa 

 
 

 

 



Hasil Uji Corelattion Pearson 

 

Correlations  

 

Status Sosial 

Ekonomi 

Perilaku 

Konsumtif 

Status Sosial Ekonomi Pearson Correlation 1 .891** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 76 76 

Perilaku Konsumtif Pearson Correlation .891** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 76 76 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 
 



Kuesioner angket 

Responden terhormat, 

Sehubungan untuk memenuhi kelengkapan penyususan skripsi, saya Akta Ristama 

bermaksud untuk mengadakan penelitian yang berjudul “pengaruh status sosial orang tua 

terhadap perilaku konsomtif mahasiswa” sebagai mana salah satu syarat untuk mengikuti 

ujian sarjana pada universitas islam negeri raden intan lampung. Maka dengan segala 

kerendahan hati  penulis, memohon kesediaan rekan-rekan  mahasiswa/I untuk sedikit 

meluangkan waktu dalam mengisi kuesioner yang telah dilampirkan. Penelitian ini semata-

mata bersifat ilmiah, dan hanya dipergunakan untuk keperluan penyusunan skripsi .  peneliti  

menjamin kerahasiaan identitas dan setiap jawaban responden. Atas segala bantuan 

partisipasi yang rekan-rekan mahasiswa/i berikan, saya ucapkan terimakasih. 

ANGKET 
Status Sosial Ekonomi Orang Tua 

Mahasiswa jurusan ekonomi syariah UIN Raden Intan Lampung 

Nama   : 

NPM   : 

Tempat tanggal lahir : 

Jenis kelamin  : 

Petunjuk pengisian  

 Berilah tanda Silang (x) pada salah satu jawaban yang menurut anda benar-benar sesuai 
dengan kondisi sosial pada keluarga anda 

 Jawablah dengan jujur susuai dengan kadaan status sosial keluarga anda sebenarnya. 
Pertanyaan 

1. Apa pendidikan terakhir Orang Tua anda (Bapak) anda? 

A. Sarjana   C.  SMA/ SMK  E.  SD/MI 

B. Diploma  D.  SMP/MTS 

2. Apa pendidikan terakhir Orang Tua (Ibu) anda? 

A. Sarjana   B.  SMA/ SMK  E.  SD/MI 

B. Diploma  C.  SMP/MTS 

3. Apa pekerjaan orang tua (Bapak) anda? 

A. Pejabat Pemerintah C. Pegawai Swasta   E. Pegawai Serabutan 

B. PNS   D.  Wirausaha    

4. Apa pekerjaan Orang Tua (Ibu) anda?  

A. Pejabat Pemerintah C. Pegawai Swasta   E. Ibu Rumah Tangga 

B. PNS   D. Wirausaha     

5. Pegawai apa yang dipekerjakan dalam keluarga anda? 

A. Karyawan   

B. Pembantu Rumah Tangga (PRT) 

C. Tukang Cuci Baju 



D. Pegawai lain jika diperlukan 

E. Tidak ada       

6. Berapa pendapatan rumah tangga (Bapak+Ibu (jika bekerja) + anggota kelarga lain 

(Jika bekerja)) di keluarga anda? 

A. Lebih dari Rp 7.200.000   

B. Rp 4.800.000 – Rp 7.200.000 

C. Rp 3.000.000 – Rp 4.800.000 

D. Rp 1.800.000 – Rp 3.000.000 

E. Kurang dari Rp 1.800.000       

 

7. Apakah dari penghasilan orang tua anda mampu mencukupi kebutuhan keluarga? 
A. Lebih dari cukup C.  Pas-pasan   E. Sangat Kurang 

B. Cukup   D.  Kurang     

 

8. Berapa besar uang yang dikeluarkan dalam kegiatan konsumsi di keluarga anda 

setiap harinya? 

A. Lebih dari Rp 200.000  

B. Rp 150.000 –  Rp 200.000 

C. Rp 100.001 – Rp 150.000  

D. Rp 50.000 – Rp 100.000 

E. Kurang dari Rp 50.000 

9. Apa status rumah yang anda tempati di keluarga anda? 
A. Milik sendiri   C.  Rumah dinas E.  Numpang dirumah saudara   

B. Rumah Kakek atau Nenek D.  Kontrakan/Sewa     

 

10. pa harta yang dimiliki untuk mendapatkan nilai materi yang dimilki oleh orang tua 

Anda? 

A. Perusahaan  C.  Kontrakan   E.  Tidak mempunyai 

B. Toko   D.  Sawah/Kebun     

 

11. Selain pekerjaan tetap apakah orang tua anda memiliki pekerjaan sampingan? 
A. Sangat Sering  C.  Kadang-kadang  E.  Tidak pernah 

B. Sering   D.  Jarang     

 

12. Jenis kendaraan apa yang dimiliki oleh orang tua anda? 
A. Mobil  & Sepeda motor C.  Sepeda Motor E.  Tidak Mempunyai 

B. Mobil     D.  Sepeda     

 

13. Dimanakah tempat tinggal anda saat ini? 
A. Kos-kosan C.  Menumpang dengan saudara E.  Menumpang  dengan saudara 

B. Asrama D.  Ber sama dengan Orang tua  

 

14. Berapakah uang yang diberikan oleh orang tua anda setiap bulan? 
A. Lebih dari Rp 1.000.000 /bulan   



B. Rp 800.000 – Rp 1.000.000 /bulan   

C. Rp 600.000 – Rp 800.000/ bulan 

D. Rp 400.000 – Rp 600.000/ bulan 

E.  Kurang dari atau sama dengan Rp 400.000/ bulan      

15. Saya meminta uang ke orang tua di luar kegiatan kuliah? 
A. Sangat Setuju  C.  Kurang setuju  E.  Sangat tidak setuju 

B. Setuju   D.  Tidak setuju  

 

16. Untuk memperoleh kebutuhan pokok, keluarga saya membeli kebutuhan pokok di 

supermarket dari pada beli di pasar tradisional? 

A. Sangat sering  C.  Kadang-kadang  E.  Tidak pernah 

B. Sering    D.  Jarang     

 

17. Kebutuhan saya sangat terpenuhi oleh orang tua? 
A. Sangat setuju  C.  Kurang setuju  E.  Sangat tidak setuju 

B. Setuju    D.  Tidak setuju  

 

18. Keluarga saya tidak mempunyai hutang dengan orang lain? 
A. Sangat setuju  C.  Kurang setuju  E.  Sangat tidak setuju 

B. Setuju    D.  Tidak setuju     

 

19. Berapa jumlah anak kandung dari orang tua Anda? 
A. 1 (satu)  C.  3 (tiga)   E.  Lebih dari 5 (lima) 

B. 2 (dua)   D.  4(empat)     

 

20. Kedudukan Ayah anda di masyarakat? 
A. Pejabaat Pemerintah   

B. Perangkat Desa 

C. Pemuka Masyarakat 

D. Ketua Rt/Rw 

E. Anggota Masyarakat Biasa    

 

21. Kedudukan Ibu anda di masyarakat? 
A. Pejabat Pemerintah    

B. Perangkat Desa 

C. Pemuka Masyarakat 

D. Ketua Rt/Rw 

E. Anggota Masyarakat Biasa 

 

22. Setiap liburan tiba orang tua mengajak saya rekreasi atau berlibur disuatu tempat? 
A. Sangat sering  C.  Kadang-kadang  E.  Tidak pernah 

B. Sering    D.  Jarang   

 



Angket 
Perilaku Konsumsi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah 

UIN Raden Intan Lampung 

1. Berilah tanda centang () pada salah satu jawaban yang menurut anda benar-benar 

sesuai dengan kondisi perilaku konsumsi 

2. Jawablah dengan jujur dengan keadaan status sosial keluarga anda sebenarnya. 

3. Petunjuk pengisian 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

KS = Kurang Setuju 

TS = Tidak Setuju 

STS  = Sangat Tidak Setuju 

(Data yang anda jawab sangat terjamin kerahasiaannya) 

 

No Pertanyaan Pilihan Jawaban 

SS S KS TS STS 

1 Saya merasa tertarik untuk membeli barang ketika 
penjual menawarkan berbagai diskon. 

     

2 Saya selalu tertarik membeli ketika proses 

pembayaran melalui ATM. 

     

3 Banyak bermacam-macam penjual menawarkan 
barang dagangan sehingga saya sering membelinya. 

     

4 Tawaran pedagang degan merk barang dagangan 
terkenal mengakibatkan saya selalu membeli 

barang daganganya. 

     

5 Saya tidak mau dibilang ketinggalan zaman 
sehingga saya selalu mengikuti fashion terkini. 

     

6 Saya selalu kehilangan kontrol dalam belanja 

ketika di mal atau tempat pemasaran barang yang 
saya biasa berbelanja. 

     

7 Banyaknya shopping mall yang menjamur 

di berbagai sudut kota membuat saya sering 
berbelanja. 

     

8 Perkembangan jaringan TV shopping dan cyber 
mall yang memberi kesempatan saya dapat 

berbelanja setiap waktu. 

     

9 Saya sering membeli produk yang masih saya 
punya. 

     

10 Kadang saya membeli barang yang nilai 
kegunaanya kurang bermanfaat. 

     

11 Saya merasa boros ketika saya memiliki banyak 

uang dan membelanjakan sesuatu yang tidak 
berguna. 

     

12 Saya selalu membeli barang-barang terkini padahal 

barang lama masih bisa dipakai (seperti smartphone 
/ berhubungan dengan fashion). 

     

13 Dalam mengelola keuangan saya masih banyak 

pengeluaran yang sifatnaya kurang penting untuk 

     



membeli produk. 

14 Saya lebih suka membeli produk yang berhubungan 
dengan kecantikan dari pada membeli buku untuk 

referensi tugas kuliah. 

     

15 Saya suka mengisi waktu luang untuk jalan-jalan 
ke mall. 

     

16 Saya sering nonton bioskop untuk mengisi waktu 
luang saya. 

     

17 Saya sering berbelanja untuk mengisi waktu 
senggang. 

     

18 Berkumpul dengan teman membuat saya boros 

dalam hal keuangan. 

     

19 Saya merasa nyaman jika makan bareng dengan 
teman di tempat-tempat yang nyaman seperti 

Café atau restoran siap saji lainya. 

     

20 Saya suka menabung untuk membelanjakan yang 
berhubungan dengan fashion dan perawatan tubuh 

(Mencari Kesenangan). 

     

21 Saya suka membeli barang yang saya inginkan 
melalui jual beli online. 

     

22 Saya terkadang membeli barang secara tiba-tiba 
yang sebelumnya tidak direncanakan. 

     

23 Pada saat melihat barang baru yang sungguh 
menarik bagi saya, saya akan membelinya tanpa 
mempertimbangkan akibatnya. 

     

24 Saya termasuk orang yang melakukan pembelian 

tak terencana. 

     

25 Pada saat melihat barang baru yang sungguh 
menarik bagi saya, saya akan membelinya 

seketika, sekedar untuk memenuhi hasrat beli yang 
muncul. 

     

26 Saya suka berbelanja sekedar untuk bersenang- 
senang. 

     

27 Saya sangat senang membeli sesuatu yang baru dan 
menarik hati. 

     

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
Wawancara 

 

 

1. Harta apa yang diberikan dari orang tua? 

 

 

2. Jika anda tertarik dengan barang, apakah anda dengan meminta orang tua 

langsung dibelikan ? seperti apakah itu ? 

 

 

3. Apakah anda pada posisi sekarang ini masih menggantungkan hidup dari 

pendapatan orang tua? 

 

 

4. Pada waktu apa saja anda meminta uang kepada orang tua ? 

 

 

5. Orang tua anda apa pekerjaannya ? pendapatannya? 

 

 

6. Digunakan apa sajakah uang yang diberikan oleh orang tua anda? 

 

 

7. Apakah anda sering melakukan pembelian secara tiba-tiba?  Kapan itu terjadi 

 

 

8. Menurut anda apa yang membuat anda boros? 

 

 

9. Memangnya gak ada yang mempengaruhi seperti temen kamu? 

 

 

10. Apakah anda pernah mencari kegiatan yang sifatnya untuk kegiatan mencari 

kesenangan untuk menyegarkan pikiran anda saat pikiran anada lagi kacau ? 

seperti apakah itu? 

 

 

11. Dengan gampangnya mendapatkan produk sekarang-sekarang ini apakah 

membuat anda semakin konsumtif? Mengapa demikian ? 
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