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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat hidup tanpa orang lain. 

Sebagai makhluk ekonomi, kita tidak dapat hidup tanpa melakukan kegiatan 

ekonomi, baik itu berupa produksi, konsumsi, atau distribusi. Manusia 

sebagai makhluk ekonomi, dituntut memiliki pengetahuan yang logis dalam 

memilih berbagai alternatif alat pemuas kebutuhan untuk mendapatkan 

kepuasan yang optimal. Upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan 

konsumsinya untuk mencapai kepuasan yang optimal itu tampak dari perilaku 

sebagai konsumen. 

Kita melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari. Tanpa melakukan kegiatan ekonomi, kita tidak dapat bertahan 

hidup. Pada dasarnya, kehidupan manusia disokong oleh berbagai kegiatan 

yang intinya adalah memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia: papan 

(tempat tinggal), pangan (makanan), dan sandang (pakaian). Manusia 

memiliki naluri untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kebutuhan ini, 

manusia bisa bertahan hidup. Dalam aktivitas sehari-hari manusia selalu ada 

peningkatan pemenuhan kebutuhan yang merupakan bagian dari tindakan 

rasional seorang manusia. Inilah hakikat dari titel makhluk ekonomi yang 

lekat pada manusia. 

Upaya memenuhi semua kebutuhannya, tentu manusia memiliki 

berbagai masalah. Permasalahan tersebut ditimbulkan karena adanya 
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ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat  

pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Manusia selalu memiliki rasa 

yang tidak puas atas apa yang dia miliki. Setiap kali telah berhasil 

mendapatkan sesuatu atau mencapai di titik tertentu, manusia selalu ingin 

untuk mendapatkan atau mencapai lebih baik lagi. Siklus ini berjalan terus-

menerus tanpa putus. Hal ini dipengaruhi status sosial ekonomi, tingkat 

pendapatan, lingkungan serta pendidikan.  

Dalam hal kegiatan ekonomi, manusia lebih cenderung setiap harinya 

melakukan kegiatan konsumsi. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan 

dan untuk mencapai kepuasan setinggi-tingginya. Konsumsi sendiri, oleh 

Samuelson dan Nordaus (Maulidya, 2013: 2) diartikan sebagai pengeluaran 

untuk membeli barang dan jasa akhir yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan. Menurut Etta S (2013:8) perilaku konsumsi adalah semua 

kegiatan, tindakan serta proses psikologi yang mendorong tindakan tersebut 

pada saat sebelum membeli, ketika mmbeli, menggunakan, menghabiskan 

produk dan jasa setelah melakukan hal-hal di atas atau kegiatan 

mengevaluasi. Jadi, Perilaku konsumsi dapat dikatakan sebagai hasil belajar 

seseorang melalui pembiasaan, pengertian, dan modelling dalam hal 

mengelola pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan.  

Barang-barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

tergantung dari pendapatan yang diperoleh. Salah satu kelompok konsumen 

dalam melakukan kegiatan konsumsi adalah mahasiswa. Mahasiswa memiliki 

tingkat konsumsi yang tinggi karena mereka berusaha mengikuti trend mode 

anak muda saat ini. Keadaan seperti inilah yang telah menjadi kebiasaan para 
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mahasiswa sekalipun mereka belum memperoleh penghasilan sendiri. 

Kecenderungan mengarah kepada konsumsi yang kurang efektif, yaitu 

perilaku konsumsi yang tidak lagi mempertimbangkan keadaan sosial 

ekonomi orang tuanya. 

Tidak sedikit ditemui mahasiswa saat ini yang bergaya hidup memburu 

kepuasan dan kesenangan pribadi tanpa memperhatikan kondisi sosial 

ekonomi orang tuanya yang mencari uang untuk biaya hidup dan biaya kuliah 

yang tergolong tidak cukup murah ini. Dalam benak mereka hanya tertanam 

kesenangan dan kepuasan, serta gaya hidup glamour. Sementara kondisi 

ekonomi orang tua tidak memungkinkan untuk memberikan fasilitas 

pemenuhan kebutuhan yang berlebihan. Bahkan ada yang memaksakan 

kehendak dengan menggunakan uang kuliah untuk membeli sesuatu karena 

gengsi serta iri dan untuk mengejar kepuasan, padahal sebenarnya barang 

tersebut belum dibutuhkan serta tidak seharusnya menjadi prioritas. 

Status sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam 

masyarakat, status sosial ekonomi adalah gambaran tentang keadaan 

seseorang atau suatu masyarakat yang ditinjau dari segi sosial ekonomi, 

gambaran itu seperti tingkat pendidikan, pendapatan dan sebagainya. Status 

ekonomi kemungkinan besar merupakan pembentuk gaya hidup keluarga. 

Pendapatan keluarga memadai akan menunjang tumbuh kembang anak. 

Karena orang tua dapat menyediakan semua kebutuhan anak baik primer 

maupun skunder. Soekanto (2012:210) mendefinisikan status sosial atau di 

sebut juga kedudukan sosial adalah tempat seseorang secara umum dalam 
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masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan 

pergaulannya, prestiesenya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. 

Status sosial ekonomi mempunyai peranan terhadap perkembangan 

seseorang termasuk pada aspek ekonominya khususnya perilaku konsumsi 

dengan kata lain status sosial ekonomi orang tua akan menentukan tingkat 

pengalaman dalam kehidupan sehari-hari tidak terkecuali mahasiswa, yang 

mana dilihat dari gaya hidup mahasiswa dalam mengonsumsi suatu barang 

terlihat jelas terdapat  perbedaan yang  cukup  dominan  yang  menunjukan 

status sosial ekonominya. Seperti Berdasarkan penelitian yang di lakukan 

oleh Afiati dan Kurniawan (2014:1) diketahui bahwa status sosial ekonomi 

orang tua berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumsi. 

Dengan adanya pengaruh dari status sosial ekonomi orang tua, di mana 

mahasiswa mendapatkan uang saku dari orang tua yaitu bapak atau ibu yang 

mempengaruhi perilaku pembelian. Keluarga adalah lingkungan mikro yang 

memiliki pengaruh 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 melalui perilaku 

konsumsinya. 

Terkait dengan perilaku konsumsi mahasiswa, pendidikan juga 

memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. Pendidikan merupakan suatu proses yang mengakibatkan terjadinya 

perubahan-perubahan dalam perilaku. Menurut UU RI No.  20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1, Pendidikan adalah  usaha sadar 
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dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan  proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Dengan kata lain orang yang dianggap 

belajar adalah orang yang menunjukkan perubahan-perubahan tingkah laku 

dalam hidupnya. Dengan pengetahuan yang dimilikinya mahasiswa bisa 

bertindak atau berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang didapatnya dari 

proses pembelajaran dalam mengambil keputusan.  

Mahasiswa merupakan bagian terpenting dari proses pendidikan, 

pendidikan yang didapatkan mahasiswa dikampus pada saat kuliah 

merupakan pendidikan tertinggi, tentunya dapat mengubah pola pikir mereka. 

Dan secara pengetahuan, mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi tentunya 

memiliki pengetahuan pendidikan ekonomi yang bisa dikatakan lebih dari 

cukup khususnya tentang pengetahuan ekonomi. Dalam memenuhi 

kebutuhannya  khususnya  dalam perilaku konsumsi, mahasiswa  pendidikan  

ekonomi  akan  berperilaku  sesuai  dengan  pengetahuan yang dipelajarinya 

selama kuliah. Mahasiswa telah memperoleh konsep dasar ekonomi.  

Belajar tentang ilmu ekonomi mahasiswa tidak hanya mengerti tentang 

arti dan makna tentang ekonomi itu saja melainkan bisa berbentuk sikap, nilai 

dan perilaku sebagai manusia yang rasional dan bisa diterapkan di kehidupan 

sehari-hari. Ini artinya, mahasiswa pendidikan ekonomi memiliki pemahaman 

dasar-dasar ekonomi atau literasi ekonomi yang baik juga. Namun juga tidak 

sedikit mahasiswa ekonomi yang belum paham atas dasar ekonomi atau 
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literasi ekonomi tersebut yang mengakibatkan mahasiswa tidak berpikir 

secara rasional yang memutuskan pembelian suatu barang didasari oleh emosi 

belaka, tidak didasari pada suatu pertimbangan bahwa apa yang akan 

dibelinya memang memberikan tingkat kepuasan terbesar jika dibandingkan 

dengan barang atau jasa lainnya.  

Menurut Sina (2012:135), literasi ekonomi merupakan alat yang 

berguna untuk merubah perilaku dari tidak cerdas menjadi cerdas. Seperti 

bagaimana memanfaatkan pendapatan untuk menabung dan berinvestasi, 

proteksi, dan memenuhi kebutuhan hidup. Pentingnya literasi ekonomi akan 

meminimalisir perilaku konsumtif mahasiswa dalam berkonsumsi. 

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Ai Nur dan Syamsudin (2018:1) 

dari hasil analisis data dan uji hipotesis yang dilakukan oleh peneliti diketahui 

bahwa literasi ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku 

konsumtif mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi. Artinya jika terjadi 

peningkatan literasi ekonomi maka semakin rasional perilaku konsumtif 

mahasiswa. 

Dari uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian pada 

mahasiswa IKIP PGRI Bojonegoro jurusan pendidikan ekonomi agar 

mengetahui perilaku konsumsi mahasiswa tersebut. Berdasarkan masalah-

masalah yang terurai di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua dan Literasi 

Ekonomi Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Ekonomi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP PGRI 

Bojonegoro”.  
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B. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap perilaku 

konsumsi mahasiswa program studi pendidikan ekonomi fakultas 

pendidikan ilmu pengetahuan sosial IKIP PGRI Bojonegoro? 

2. Apakah ada pengaruh literasi ekonomi terhadap perilaku konsumsi 

mahasiswa program studi pendidikan ekonomi fakultas pendidikan ilmu 

pengetahuan sosial IKIP PGRI Bojonegoro? 

3. Apakah ada pengaruh status sosial ekonomi orang tua dan literasi ekonomi 

terhadap perilaku konsumsi mahasiswa program studi pendidikan ekonomi 

fakultas pendidikan ilmu pengetahuan sosial IKIP PGRI Bojonegoro? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap 

perilaku konsumsi mahasiswa program studi pendidikan ekonomi fakultas 

pendidikan ilmu pengetahuan sosial IKIP PGRI Bojonegoro.  

2. Untuk mengetahui pengaruh literasi ekonomi terhadap perilaku konsumsi 

mahasiswa program studi pendidikan ekonomi fakultas pendidikan ilmu 

pengetahuan sosial IKIP PGRI Bojonegoro.  

3. Untuk mengetahui pengaruh status sosial ekonomi orang tua dan literasi 

ekonomi terhadap perilaku konsumsi mahasiswa program studi pendidikan 

ekonomi fakultas peendidikan ilmu pengetahuan sosial IKIP PGRI 

Bojonegoro.  
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan nantinya akan bermanfaat bagi semua pihak 

yang terkait dan berkepentingan dalam penelitian ini baik secara teoritis 

maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi atau 

acuan bagi penelitian selanjutnya dan dapat memberikan kontribusi bagi 

para peneliti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan perkembangan 

ilmu ekonomi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Hasil penilitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas perilaku 

konsumsi mahasiswa, sehingga tidak mengarah pada perilaku 

konsumtif dalam hidup agar dapat mengatur keuangan di saat masih 

menjadi mahasiswa maupun saat sudah berumah tangga kelak. 

b. Bagi Peneliti 

Menjadi pengetahuan baru yang akan memberikan manfaat bagi 

kehidupan penulis kedepannya, terlebih ketika penulis terjun ke dunia 

pendidikan nanti. 

c. Bagi Lembaga 

Menjadi bahan masukan untuk bisa menerapkan pendidikan yang 

berkarakter agar mahasiswa bisa mempraktekan ilmu yang telah 

didapatkan. 
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d. Bagi Praktisi 

Diharapkan penelitian ini menambah ilmu dan bermanfaat bagi 

praktisi pendidikan. 

E. DEFINISI OPERASIONAL 

Dalam penelitian ini definisi operasional dari variabel-variabel adalah 

sebagai berikut : 

1. Status sosial ekonomi adalah latar belakang ekonomi keluarga atau orang 

tua yang diukur dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pemilikan 

kekayan, kepemilikan akan barang mewah, tempat tinggal atau fasilitas 

serta jenis pekerjaan. 

2. Kamus Basar Bahasa Indonesia ( KBBI ) mengemukakan bahwa literasi 

adalah kesanggupan membaca dan menulis, sedangkan ekonomi adalah 

ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang -

barang serta kekayaan (seperti keuangan, perindustrian dan perdagangan). 

3. Perilaku konsumsi secara rasional akan berfikir tentang barang yang akan 

dibeli oleh pelaku konsumsi, akan memprioritaskan mana yang terpenting 

untuk ia beli dan melihat kelas sosial atau kondisi keuangan yang ia miliki.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. KAJIAN TEORITIS 

1. Konsep Status Sosial Ekonomi 

a. Pengertian Status Sosial  

Arti kata atau ejaan status menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) mengemukakan bahwa status adalah keadaan atau kedudukan 

(orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di 

sekelilingnya. Sedangkan sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) adalah berkenaan dengan masyarakat.  

Theodorson dkk dalam Dictionary of Sociology (dalam Ahmadi, 

2009: 197) mengemukakan bahwa ”Pelapisan masyarakat berarti jenjang 

status dan peranan yang relatif permanen yang terdapat di dalam sistem 

sosial (dari kelompok kecil sampai ke masyarakat) di dalam hal 

pembedaan hak, pengaruh, dan kekuasaan”. Status diartikan sebagai 

tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial dalam arti 

lingkungan pergaulannya, prestise nya, dan hak-hak serta kewajibannya. 

Menurut Abdul Syani (2012) Status sosial biasanya didasarkan pada 

berbagai unsur kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, 

yaitu status pekerjaan, status dalam sistem kekerabatan, status jabatan dan 

status agama yang dianut. Dengan status seseorang dapat berinteraksi 

dengan baik terhadap sesamanya, bahkan banyak dalam pergaulan sehari-

hari seseorang tidak mengenal orang lain secara individu, melainkan hanya 

mengenal statusnya saja. 
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Menurut Soerjono Sukanto (2010 : 210), Status sosial adalah tempat 

seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang 

lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestise nya dan hak-hak serta 

kewajiban. Status atau kedudukan sosial tidak terbatas pada pengertian 

kumpulan status-status seseorang dalam kelompok-kelompok yang 

berbeda, melainkan status-status sosial tersebut mempengaruhi status 

orang tadi dalam kelompok-kelompok yang berbeda.  

Status sosial menurut Sumarwan (2011:265) disamakan dengan kelas 

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

atau strata yang berbeda. Sedangkan Soekanto (2012:210) mendefinisikan 

status sosial atau di sebut juga kedudukan sosial adalah tempat seseorang 

secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain, 

dalam arti lingkungan pergaulannya, prestiese nya, dan hak-hak serta 

kewajiban-kewajibannya. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa status 

sosial adalah pembagian, kelas atau jenjang suatu individu – individu atau 

kelompok yang mempunyai berbagai kepentingan individu atau kelompok 

tersebut  yang berdasarkan pada pergaulannya, prestise nya, serta hak – 

hak dan kewajibannya dalam suatu lingkup kehidupan bermasyarakat. 

b. Pengertian Status Sosial Ekonomi 

Menurut John W. Santrock (2009:194), Status sosial ekonomi adalah 

kategorisasi orang - orang menurut karakteristik ekonomi, pendidikan, dan 

pekerjaan mereka. Status sosial ekonomi merupakan tinggi rendahnya 

prestise yang dimiliki seseorang berdasarkan kedudukan yang 
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dipegangnya dalam suatu masyarakat berdasarkan pada pekerjaan untuk 

memenuhi kebutuhannya atau keadaan yang menggambarkan posisi atau 

kedudukan suatu keluarga masyarakat berdasarkan kepemilikan materi. 

Menurut Afiati (2014) status sosial ekonomi merupakan perpaduan antara 

status sosial dengan keadaan ekonomi di masyarakat 

Selain ditentukan oleh kepemilikan materi, status sosial ekonomi 

seseorang dapat didasarkan pada beberapa unsur kepentingan manusia 

dalam kehidupannya, status dalam kehidupan masyarakat, yaitu status 

pekerjaan, status dalam sistem kekerabatan, status jabatan dan status 

agama yang dianut. Status atau kedudukan sosial tidak terbatas pada 

pengertian kumpulan status-status seseorang dalam kelompok-kelompok 

yang berbeda, melainkan status-status sosial tersebut mempengaruhi status 

orang tadi dalam kelompok-kelompok yang berbeda. 

Menurut Sangaji dalam Dian Eka (2011: 30) mengatakan bahwa, 

status sosial ekonomi adalah gambaran tentang keadaan seseorang atau 

suatu masyarakat yang ditinjau dari segi sosial dan ekonomi, gambaran itu 

seperti tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan sebagainya. Quin dalam 

Dian Eka (2011: 30) menambahkan bahwa, status sosial ekonomi adalah 

ukuran untuk menentukan posisi seseorang, yaitu berdasarkan pekerjaan, 

penghasilan dan keanggotaannya dalam perkumpulan sosial. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa status sosial ekonomi 

orang tua adalah kedudukan atau latar belakang atau ekonomi orang tua 

atau keluarga dalam masyarakat yang diukur berdasarkan kriteria 

ekonomi, pendidikan, pekerjaan, tingkat pendapatan, pemilikan kekayaan, 
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fasilitas serta kekuasaan atau jabatan sosial yang dimiliki orang tua di 

dalam masyarakat. 

e. Faktor-faktor yang menentukan status sosial ekonomi 

Berdasarkan kodrat-Nya manusia dilahirkan memiliki kedudukan 

yang sama dan sederajatnya, akan tetapi sesuai dengan kenyataan setiap 

manusia yang menjadi warga suatu masyarakat, senantiasa mempunyai 

status atau kedudukan dan peranan. Ada beberapa faktor yang dapat 

menentukan tinggi rendahnya keadaan sosial ekonomi orang tua di 

masyarakat, menurut Soekanto (2010) menyimpulkan beberapa aspek 

untuk mengetahui tingkat pengukuran status sosial ekonomi orang tua 

sebagai berikut : 1)Tingkat Pendidikan, 2)Pekerjaan, 3)Pendapatan, 

4)Kekayaan atau Kepemilikan. 

1) Tingkat Pendidikan 

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal 1, pada dasarnya 

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan 

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan 

dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Pendidikan menurut 

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan adalah aktivitas 

dan usaha untuk meningkatkan kepribadian dengan jalan membina 

potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani (pikir, cipta, rasa, dan hati 

nurani) serta jasmani (panca indera dan keterampilan). Menurut UU 

RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 Pendidikan Bertujuan untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia 

Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa 
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kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 

kepribadian yang mantap dan bertanggung jawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan”. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan 

diselenggarakan melalui jalur pendidikan sekolah (pendidikan formal) 

dan jalur pendidikan luar sekolah (pendidikan nonformal). Jalur 

pendidikan sekolah (pendidikan formal) terdapat jenjang pendidikan 

sekolah, jenjang pendidikan sekolah pada dasarnya terdiri dari 

pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 

pendidikan tinggi.  

a) Pendidikan Prasekolah 

Dalam UU RI No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional, dijelaskan bahwa pendidikan prasekolah atau Pendidikan 

Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

b) Pendidikan Dasar 

Berdasarkan pasal 17 UU RI No. 20 tahun 2003 

menerangkan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang 

pendidikan  yang melandasi jenjang pendidikan menengah. 

Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah 

ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah 
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menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau 

bentuk lain yang sederajat.. Dalam UU No. 2 tahun 1989, 

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap 

dan kemampuan serta memberikan  pengetahuan dan keterampilan 

dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta 

mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk 

mengikuti pendidikan menengah. 

c) Pendidikan Menengah 

Dalam UU No 20 Tahun  2003 disebutkan bahwa Pendidikan 

menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan 

menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan 

menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah 

menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah Menengah 

kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau 

bentuk lain yang sederajat. 

d) Pendidikan Tinggi 

Pengertian Pendidikan Tinggi lebih jelas dan lengkap tertulis 

dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada 

pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Pendidikan Tinggi adalah 

jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup 

program diploma, program sarjana, program magister, program 

doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan 

bangsa Indonesia. 
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2) Pekerjaan  

Pekerjaan adalah kebutuhan yang harus dilakukan terutama 

untuk menunjang kehidupannya dan kehidupan keluarga. Bekerja 

umumnya merupakan kegiatan yang menyita waktu serta dapat 

memberikan pengalaman maupun pengetahuan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Lingkungan pekerjaan dapat membentuk 

suatu pengetahuan karena adanya saling menukar informasi antara 

teman-teman di lingkungan kerja (Wawan dan Dewi 2010).  

Menurut Notoatmodjo (2012) jenis pekerjaan dibagi menjadi 

Pedagang, Buruh/tani, PNS, TNI/Polri, Pensiunan, Wiraswasta dan  

IRT. 

3) Pendapatan 

Menurut Kieso, Warfield dan Weygantd (2011:955), 

menjelaskan definisi pendapatan adalah sebagai berikut: 

“Gross inflow ofeconomic benefits during the period arising in 

the ordinary activities of an entity when those inflows result in 

increases in equity, other than increases relating to contributions from 

equity participants”. 

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan 

adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari 

aktivitas normal entitas selama suatu periode, jika arus masuk tersebut 

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi 

penanam modal. 
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Secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga 

golongan (Suparmoko dalam Artaman, 2015), yaitu : 

a. Gaji dan Upah. Imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut 

melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu 

satu hari, satu minggu maupun satu bulan. 

b. Pendapatan dari usaha sendiri. Merupakan nilai total dari hasil 

produksi yang dikurangi dengan biaya – biaya yang dibayar dan 

usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga dan tenaga 

kerja berasal dari anggota keluarga sendiri, nilai sewa kapital milik 

sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak diperhitungkan. 

c. Pendapatan dari usaha lain. Pendapatan yang diperoleh tanpa 

mencurahkan tenaga kerja dan ini biasanya merupakan pendapatan 

sampingan antara lain yaitu pendapatan dari hasil menyewakan aset 

yang dimiliki seperti rumah, ternak dan barang lain, bunga dari 

uang, sumbangan dari pihak lain dan pendapatan dari pensiun 

Berdasarkan penggolongannya pendapatan penduduk dapat 

digolongkan menjadi empat golongan yaitu : 

1) Golongan penduduk berpendapatan rendah, yaitu penduduk yang 

berpendapatan < Rp 500.000 perbulan. 

2) Golongan penduduk berpendapat cukup tinggi, yaitu penduduk 

yang berpendapatan rata-rata antara Rp 500.000 – Rp 750.000 

perbulan. 
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3) Golongan penduduk berpendapat tinggi, yaitu penduduk yang 

berpendapatan rata-rata antara Rp 750.000 - < Rp 1.000.000 

perbulan 

4) Golongan penduduk berpendapatan sangat tinggi yaitu penduduk 

dengan pendapatan rata-rata > Rp 1.000.000 perbulan. (Apriyanti, 

2015: 19) 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan 

pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima dari suatu 

pekerjaan atau pemberian jasa yang berfungsi untuk memenuhi 

kebutuhan dan dapat dijadikan sebagai jaminan untuk kehidupan yang 

layak. Di samping memiliki penghasilan pokok, seseorang biasanya 

memiliki penghasilan tambahan,maka dapat dikatakan tingkat 

pendapatan sangat berpengaruh terhadap tingkat ekonomi seseorang 

terutama dalam pemenuhan kebutuhannya 

4) Kekayaan atau Kepemilikan 

Kekayaan menurut KBBI memiliki arti harta (benda) yang 

menjadi milik orang. Pemilikan kekayaan atau fasilitas adalah 

kekayaan dalam bentuk barang – barang yang masih bermanfaat 

dalam menunjang kehidupan ekonominya. Fasilitas atau kekayaan itu 

antara lain: 1) barang-barang berharga 2) jenis-jenis kendaraan 

pribadi. 
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2. Konsep Literasi Ekonomi 

a. Pengertian Literasi 

Istilah literasi menunjuk pada huruf, sehingga terkadang literasi 

diterjemahkan sebagai keaksaraan. Ini sesuai dengan makna hurufiah 

bahwa literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Berdasarkan 

istilah itu, orang yang tidak bisa membaca disebut orang yang literat atau 

biasa diterjemahkan buta aksara. Karena literasi pada dasarnya berkenaan 

dengan keaksaraan, orang yang memiliki kemampuan membaca dan 

menulis disebut orang melek akasara atau melek huruf. Hal tersebut 

dinyatakan dalam Dictionary of Problem Words and Expressions 

(Iriantara, 2009:3) bahwa : 

Literat dan literasi itu berkenaan dengan huruf. Oleh karena itu 

dinyatakan, orang yang memiliki kemampuan literasi pada dasarnya 

adalah orang yang bisa membaca dan menulis. Namun dalam kamus ini 

pun selanjutnya dijelaskan pula bahwa “semua orang hendaknya bisa 

membaca dan menulis, namun kemampuan ini memerlukan kerja keras 

dan harus banyak belajar sehingga bisa sungguh-sungguh menjadi orang 

yang disebut literat. 

Dalam bahasa Inggris, literasi berasal dari kata literacy yang berarti 

melek huruf, atau membaca dan menulis atau memiliki pengetahuan atau 

kompetensi. Menurut Dorothy B. Durband (2012:20), literacy is defined as 

being literate or “able to read and write”or “having knowledge or 

competence. Sejalan dengan artikel yang ditulis oleh Peter Sina dalam 

Kompasiana edisi 01 Mei 2012 definisi Literasi menurut Collins 
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Dictionary and Thesaurus bahwa literasi berarti kemampuan membaca, 

menulis, pendidikan, pembelajaran dan pengetahuan. Sedangkan menurut 

UNESCO dalam Iriantara (2009 : 4) menjelaskan bahwa literasi adalah 

kemampuan seorang individu untuk membaca fdan menulis yang ditandai 

dengan kemampuan memahami pernyataan singkat yang ada hubungannya 

dengan kehidupannya, 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa literasi 

adalah serangkaian langkah yang terpadu untuk membuka cakrawala 

berpikir sehingga mampu bersikap dengan tepat. Dari definisi tersebut 

tampak bahwa literasi memainkan peranan penting dalam kehidupan 

sehari-hari. Nalarnya adalah bermodalkan literasi maka orang akan mampu 

melakukan penyesuaian yang dibutuhkan dengan menggunakan informasi 

yang relevan. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melahirkan 

tantangan yang menuntut manusia memiliki kemampuan literasi lain, di 

luar melek huruf. Sejalan dengan perkembangan literasi ini, ada tiga 

perkara penting yang perlu kita perhatikan yaitu : 1) Kita harus bisa 

memahami proses belajar seperti apa yang bisa membuat orang literate. 2) 

Kita perlu menganalisis peninkatan jumlah neo-literasi. 3) Kita perlu 

mengkaji seperti apa keterampilan yang harus diberikan kepada 

masyarakat saat ini seperti halnya kita dulu menerima pembelajaran 

membaca dan menulis. (Varis dalam Iriantara, 2009:5) 
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b. Pengertian Ekonomi 

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yakni Oikonomia. Artinya 

manajemen rumah tangga. Asal katanya adalah Oikos yang berarti rumah 

tangga dan Nomos yang berarti peraturan, aturan, atau hukum. Oikonomia 

adalah aturan masyarakat sebagai hukum kodrat yang menetapkan rumah 

tangga yang baik. Ilmu ekonomi membahas segala jenis pokok bahasan. 

Namun pada intinya ditujukan untuk memahami bagaimana masyarakat 

mengalokasikan sumber-sumber dayanya yang langka.  

Ilmu ekonomi sering dikaitkan dengan uang. Jika belajar ilmu 

ekonomi harus bisa mengatur dan memiiki uang. Padahal seorang sarjana 

ekonomi tidak harus kaya dan belum tentu dapat hidup hemat. Uang 

memang dipelajari dalam ilmu ekonomi, tetapi bukan satu-satunya 

permasalahan dalam ilmu ekonomi. Yang menjadi permasalahan dalam 

ilmu ekonomi adalah kelangkaan (scarcity). Kelangkaan sumber daya 

relatif terhadap pemenuhan kebutuhan, sementara jumlah kebutuhan 

manusia tidak terbatas. Dengan demikian, untuk mendapatkan kepuasan 

dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas maka manusia harus 

melakukan pemilihan kebutuhan dengan cara mengalokasikan sumber 

daya yang ada secara efisien. Ilmu ekonomi membantu manusia untuk 

mencapai kemakmuran yang maksimal dari sumber-sumber atau alat-alat 

yang tersedia. 

Menurut Iskandar dalam Nuraeni (2015: 18) ilmu ekonomi terbagi 

dalam dua bagian besar yang kelak akan menurunkan ilmu-ilmu ekonomi 

teori dan terapan, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. 
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Ilmu ekonomi mikro khususnya mempelajari perilaku individu dan rumah 

tangga produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk 

mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Aspek analisisnya antara lain 

analisa biaya/manfaat, teori permintaan dan penawaran, elastisitas, model-

model pasar, industri, teori harga dan teori produksi. Sedangkan ilmu 

ekonomi makro mempelajari perilaku masyarakat (negara/bangsa) dalam 

memenuhi kebutuhannya (masalah agregat). Aspek analisisnya antara lain 

pendapatan nasional, neraca pembayaran, kesempatan kerja, inflasi, dan 

investasi. 

Berdasarkan beberapa pengertian dan penjabaran di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pengertian ekonomi adalah suatu hukum atau aturan 

yang mengatur tentang manajemen dan pengelolaan suatu rumah tangga 

baik dalam lingkup yang kecil maupun lingkup yang luas. Dalam hal ini 

ekonomi dikaitkan tentang pengelolaan keuangan dalam suatu manajemen 

rumah tangga. 

c. Pengertian Literasi Ekonomi 

Sina (2013:135), “literasi ekonomi merupakan alat yang berguna 

untuk merubah perilaku dari tidak cerdas menjadi cerdas”. Seperti 

bagaimana memanfaatkan pendapatan untuk menabung, berinestasi, 

proteksi dan memenuhi kebutuhan hidup. 

Jappelli (2010:9) mengungkapkan bahwa literasi ekonomi penting 

untuk membuat keputusan tentang bagaimana berinvestasi yang tepat, 

berapa banyak meminjam yang tepat di pasar uang, dan bagaimana 

memahami konsekuensi atas stabilitas keseluruhan ekonomi. Budiwaty, 
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(2014) rendahnya literasi ekonomi akan berdampak pada sikap konsumtif 

pada konsumen. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas literasi ekonomi dapat 

diartikan sebagai sebuah alat untuk mengidentifikasikan masalah ekonomi 

yang menjadikan berperilaku cerdas dalam memilih. Indikator untuk 

mengukur literasi ekonomi yaitu: 

Sedangkan  Menurut Juliana  (2013) seseorang memiliki literasi 

ekonomi jika memiliki pemahaman sebagai berikut : 

a) Pemahaman terhadap kebutuhan. 

b) Pemahaman terhadap kelangkaan. 

c) Pemahaman terhadap prinsip ekonomi. 

d) Pemahaman terhadap motif ekonomi. 

e) Pemahaman terhadap kegiatan konsumsi. 

 

3. Konsep Perilaku Konsumsi 

a. Konsumsi, konsumtif, konsumerisme 

Manusia adalah makhluk sosial yang cenderung hidup dalam 

kelompok atau komunitas. Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan 

manusia dapat dipenuhi karena keberadaan dan kontribusi orang lain yang 

terhubung dalam sebuah jalinan interaksi yang kompleks dan sistemis. 

Tingkat ketergantungan antar individu ini berbeda dari satu masyarakat 

dengan masyarakat lain. 

Ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi, dan berkembang 
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dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, 

konsumsi, dan atau distribusi. Konsumsi pada dasarnya adalah mata rantai 

terakhir dalam rangkaian aktivitas ekonomi tempat diubahnya modal, 

dalam bentuk uang menjadi komoditas-komoditas melalui proses produksi. 

Adapun yang dimaksud masyarakat konsumen adalah sebuah masyarakat 

yang cenderung diorganisasikan di seputar konsumsi ketimbang produksi 

barang dan jasa. 

Kegiatan konsumsi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk 

mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa dalam 

rangka memenuhi kebutuhan. Ini dilakukan manusia untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya secara langsung. Setiap individu dan masyarakat 

secara umum mempunyai kecenderungan tertentu dalam melakukan 

konsumsi. Kecenderungan mengkonsumsi disebut dengan pola konsumsi. 

Pola konsumsi yang menggambarkan pilihan seseorang bagaimana ia 

menggunakan waktu dan uang dapat dicerminkan oleh gaya hidup. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Solomon dalam Sumarwan (2015: 45) 

bahwa “ lifestyle refers to a pattern of consumption reflecting a person’s 

choices of how he or she spend time oan money.” 

Konsumtif merupakan kegiatan menghabiskan nilai guna suatu 

barang atau jasa bukan berdasarkan kebutuhan, melaikan faktor gengsi. 

Dalam The Theory of The Leisure Class, Veblen menjelaskan hal-hal yang 

berhubungan dengan dorongan dan pola perilaku konsumsi masyarakat. 

Veblen dalam Deliarnov (2015:147) menyebutkan bahwa “Conspicious 

consumption of valuable goods is a means of reputability to gentlemen of 
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leisure.” Ketika penyebaran informasi semakin masif, dan pasar sering 

menawarkan berbagai macam produk yang menggiurkan, menggugah 

selera dan cita rasa konsumen, maka yang kemudian terjadi adalah 

pemanfaatan waktu senggang menjadi suatu yang mereduksi sebagai 

aktivitas pleasure, bersenang-senang, hedonis, dan bahkan identik dengan 

berbelanja. Konsumen memanfaatkan nilai uang lebih besar dari nilai 

produksinya untuk barang dan jasa yang bukan menjadi kebutuhan pokok, 

dalam hal ini Veblen melihatnya sebagai tindakan yang bermotif 

bersenang-senang (leisure), sehingga mendorong seseorang untuk 

berlomba-lomba membeli barang-barang mewah yang digunakan untuk 

pamer, tidak peduli apakah barang tersebut berguna atau tidak dalam 

kehidupan sehari-hari. (Deliarnov, 2015: 147). 

Perilaku konsumsi yang mencolok (consicious consumption) di 

masyarakat terjadi karena pada dasarnya manusia bukanlah konsumen 

yang otonom, melainkan apa yang mereka lakukan dan konsumsi untuk 

dinilai lebih oleh orang-orang disekitarnya. Manusia dalam kehidupan 

sehari-hari cenderung senang bergaya untuk memamerkan diri. Kelompok 

the leisure class ini, untuk memperlihatkan dan membedakan mereka 

dengan kelas sosial lain, biasanya akan mengembangkan gaya hidup dan 

perilaku konsumsi tersendiri yang cenderung berlebihan dan boros sebagai 

simbol status tinggi mereka. The leisure class ini merupakan kelas 

pemboros yang memboroskan uang, waktu, tenaga kerja, dan menikmati 

gengsi serta status tinggi. Kondisi demikianlah yang dinamakan dengan 

konsumerisme yang dinamakan masyarakat konsumsi (consumer society) 
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yaitu masyarakat yang lebih mementingkan memenuhi keinginan 

ketimbang memenuhi kebutuhan (Suyanto, 2013:257). 

Menurut Maslow dalam Sumarwan (2015:26) bahwa kebutuhan 

manusia itu berjenjang yang dikenal dengan Teori Maslow atau Hierarki 

Kebutuhan Manusia. Maslow mengemukakan lima kebutuhan manusia 

berdasarkan tingkat kepentingannya mulai dari yang paling rendah, yaitu 

kebutuhan biologis, sampai paling tinggi yaitu kebutuhan psikogenik. 

Manusia berusaha memenuhi kebutuhan tingkat rendahnya terlebih dahulu 

sebelum memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Konsumen yang telah 

bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, maka kebutuhan lainya yang lebih 

tinggi biasanya muncul, dan begitu seterusnya. 

Derajat tertinggi dari kebutuhan adalah keinginan seorang individu 

untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang terbaik sesuai dengan 

potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Kebutuhan aktualisasi diri 

menggambarkan keinginan seeorang untuk mengetahui, memahami, dan 

membentuk suatu sistem nilai, sehingga ia bisa mempengaruhi orang lain. 

Kecenderungan untuk pamer seperti yang diungkapkan Veblen merupakan 

kebutuhan konsumen dalam aktualisasi diri. 

Dalam proses aktualisasi diri ini, konsumen berlomba-lomba 

mencari barang-barang mewah dengan harga yang sangat mahal. Tidak 

peduli barang tersebut berguna dalam kehidupan sehari-hari atau tidak. 

Manfaat dari pengkonsumsian barang-barang mahal tersebut memang 

tidak diperoleh dari barang itu sendiri, tetapi melalui dampaknya terhadap 

dan melalui orang lain. Makin mahal barang yang dibeli, konsumen akan 
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merasa semakin hebat. Kepuasan dari barang yang ditunjukan untuk pamer 

tidak diterima dari pengkonsumsian barang-barang itu sendiri, melainkan 

melalui dampaknya terhadap orang lain. Konsumen membeli suatu barang 

yang melebihi proporsi yang wajar, jelas tidak rasional (Deliarnov, 2015: 

147-148) Perilaku konsumen yang berlebih-lebihan dalam mewujudkan 

aktualisasi diri tersebut akan mengarah kepada konsumerisme. 

b. Teori Perilaku Konsumen 

Menurut Engel et al, perilaku konsumen adalah tindakan yang 

langsung terlibat dalam pemerolehan, pengkonsumsian, dan penghabisan 

produk/jasa, termasuk proses yang mendahuluinya dan menyusul tindakan 

ini. Menurut Mowen dan Minor, perilaku konsumen adalah studi unit-unit 

dan proses pembuatan keputusan yang terlibat dalam penerimaan, 

penggunaan dan pembelian, dan penentu barang, jasa dan ide. Schiffman 

dan kanuk mendefinisikan perilaku konsumen sebagai perilaku yang 

diperlihatkan konsumen untuk mencari, membeli, menggunakan, 

mengevaluasi dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan 

akan memuaskan kebutuhan mereka. (Etta Mamang Sangadji, 2013:7-8) 

Pada kenytaannya, dalam hidup manusia sering dihadapkan pada 

berbagai pilihan guna memenuhi kebutuhannya. Pilihan-pilihan ini 

terpaksa dilakukan karena kebutuhan masnusia tidak terbatas, sedangkan 

alat pemuas kebutuhan tersebut sangat terbatas. Banyak faktor dan alasan 

yang mendorong manusia untuk melalukan suatu pembelian. Pemahaman 

tentang perilaku mereka sangat penting karena dapat dijadikan modal 

penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya. 
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Menurut Griffin dalam Etta Mamang Sangiadji (2013 : 8) 

menyebutkan bahwa perilaku konsumen adalah semua kegiatan, tindakan 

serta proses psikologi yang mendorong tindakan tersebut pada saat 

sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk 

dan jasa setelah melakukan hal-hal di atas atau kegiatan mengevaluasi. 

Sementara menurut Ariely dan Zauberman menyebutkan bawa perilaku 

konsumen merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, 

kelompok, organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan 

keputusan untuk mendapatkan, menggunakan barang-barang, atau jasa 

ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan. 

Dari pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan 

bahwa perilaku konsumen adalah tindakan yang dilakukan konsumen guna 

mencapai dan memenuhi kebutuhannya baik untuk menggunakan, 

mengkonsumsi, maupun menghabiskan barang dan jasa, termasuk 

keputusan yang mendahului dan yang menyusul. Dengan demikian, 

perilaku konsumen dapat disimpulkan bahwa : 

a) Disiplin ilmu yang mempelajari perilaku individu, kelompok, atau 

organisasi dan proses-proses yang digunakan konsumen untuk 

menyeleksi, menggunakan produk, pelayanan, pengalaman (ide) untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen, dan dampak dari 

proses-proses tersebut pada konsumen dan masyarakat. 

b) Tindakan yang dilakukan oleh konsumen guna mencapai dan 

memenuhi kebutuhannya baik dalam penggunaan, pengonsumsian, 
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maupun penghabisan barang dan jasa, termasuk proses keputusan 

yang mendahului dan yang menyusul. 

c) Tindakan atau perilaku yang dilakukan konsumen yang dimulai 

dengan merasakan adanya kebutuhan dan keinginan, kemudian 

berusaha mendapatkan produk yang diinginkan, mengkonsumsi 

produk, tersebut, dan berakhir dengan tindakan-tindakan pasca 

pembelian, yaitu perasaan puas dan tidak puas. 

B. HASIL PENELITIAN YANG RELEVAN 

Beberapa penelitian yang relevan pada penelitian ini antara lain : 

1) Hasil penelitian Ai Nur Solihat (2018) yang berjudul ”Pengaruh Literasi 

Ekonomi Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Ekonomi Universitas Siliwangi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

literasi ekonomi memiliki pengaruh yang singnifikan terhadap perilaku 

konsumtif mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi. 

Artinya jika terjadi peningkatan literasi ekonomi maka semakin rasional 

perilaku konsumtif mahasiswa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

yang saya ajukan terletak pada objek penelitian, tempat penelitian serta 

variabel yang digunakan yaitu hanya terdapat satu variabel saja yang 

mempengaruhi. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian 

yang saya ajukan terletak pada variabel independennya. 

2) Hasil penelitian yang telah dilakukan Mu’afifah Kusniawati (2016) yang 

berjudul “Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua Dan Literasi 

Ekonomi Terhadap Perilaku Konsumsi Siswa Kelas X Ips Di Sma Negeri 
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2 Tuban” Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan 

Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Terdapat pengaruh signifikan 

antara status sosial ekonomi orang tua terhadap perilaku  konsumsi siswa 

kelas X IPS di SMA Negeri 2 Tuban, (2) Terdapat pengaruh signifikan 

antara literasi ekonomi terhadap perilaku konsumsi siswa kelas X IPS di 

SMA Negeri 2 Tuban, (3) Secara bersama-sama status sosial ekonomi 

orang tua dan literasi ekonomi berpengaruh terhadap perilaku konsumsi 

siswa kelas X IPS di SMA Negeri 2 Tuban. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang saya ajukan terletak pada objek dan tempat 

penelitian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya ajukan 

terletak pada variabel independen dan variabel dependennya. 

3) Hasil penelitian Juliana, Maria Ulfah, Husni Syahrudin (2014) yang 

berjudul “Pengaruh Literasi Ekonomi Terhadap Perilaku Konsumsi 

Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fkip Untan”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel bebas (X) 

terhadap variabel terikat (Y) yang ditunjukkan dengan persamaan Y = 

31,679 + 0,368X dan uji hipotesis yaitu t hitung > t tabel atau 4,256 > 

1,985. Adapun besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel 

terikat (Y) adalah sebesar 16,2%, sedangkan selebihnya 83,8% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan pada penelitian 

ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya ajukan yaitu 

terletak pada objek penelitian, tempat penelitian serta jumlah variabel 
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yang mempengaruhi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

saya ajukan terletak pada variabel independen dan variabel dependennya. 

4) Hasil penelitian Luthfiyatul Auliya (2017) yang berjudul “Pengaruh Status 

Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswi 

(Study Kasus Mahasiswi Jurusan Pendidikan Guru Ra (Pgra) Iain 

Purwokerto”. Hasil Uji Determinasi di peroleh sebesar 0,406 artinya 

besarnya variabel independen yaitu status sosial ekonomi (X) dalam 

mempengaruhi perilaku konsumtif (Y) yaitu sebesar 40,6% dan sisanya 

yaitu sebesar 59,1% dipengaruhi oleh variabel lain. Kesimpulan dalam 

penelitian ini menggambarkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara status sosial ekonomi terhadap perilaku konsumtif mahasiswi 

PGRA IAIN Purwokerto. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

saya ajukan yaitu terletak pada objek penelitian, tempat penelitian dan 

jumlah variabel yang mempengaruhi. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang saya ajukan terletak pada variabel independen dan variabel 

dependennya. 

5) Hasil penelitian Muhammad Afif Iqomudin (2017) yang berjudul 

“Pengaruh Literasi Ekonomi, Pendidikan Ekonomi Dalam Keluarga dan 

Latar Belakang Sosial – Ekonomi Orang Tua Terhadap Pengambilan 

Keputusan Berkonsumsi pada Mahasiswa Pendidikan IPS Universitas 

Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang”. Hasil penelitian ini secara 

simultan variabel literasi ekonomi, pendidikan ekonomi keluarga dan latar 

belakang sosial ekonomi orang tua berpengaruh terhadap pengambilan 

keputusan berkonsumsi. Hal ini ditunjukkan dengan analisis hasil SPSS 
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yaitu sig F (0,000) < (0,05), maka H1 diterima dengan kesamaan Y = 

40,741 + 0,160X1 +0,668 X2 + 0,221X3 + μ. Maka dapat disimpulkan 

ketika literasi ekonomi, pendidikan ekonomi dalam keluarga dan latar 

belakang sosial ekonomi orang tua meningkat akan berpengaruh terhadap 

meningkatnya pengambilan keputusan mahasiswa. Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian yang saya ajukan yaitu terletak pada objek 

penelitian, tempat penelitian, serta variabel dependen yang digunakan. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya ajukan terletak pada 

variabel independenya. 

C. KERANGKA BERPIKIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan individu maupun kelompok 

dalam menghabiskan nilai barang ataupun jasa. Status sosial ekonomi orang 

tua berpengaruh terhadap perkembangan sesorang termasuk pada aspek 

ekonominya khususnya perilaku konsumsi, tidak terkecuali mahasiswa yang 

mana dilihat dari gaya hidupnya dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa 

terlihat jelas terdepat perbedaan yang cukup dominan yang menunjukkan 

status sosial ekonominya. Faktor-faktor yang menentukan status sosial 

ekonomi yaitu pendaatan, pendidikan, pekerjaan dan kepemilikan barang 

berharga. 

Perilaku konsumsi seseorang yang memiliki literasi ekonomi yang 

cukup baik, akan berpikir rasional dalam memenuhi kebutuhannya sehari – 

hari. Seperti halnya mahasiswa yang duduk di bangku kuliah dan sudah 

mempelajari berbagai konsep ekonomi dalam kehidupan sehari – hari. 

Dengan demikian mahasiswa akan berpikir terlebih dahulu sebelum 
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melakukan berbagai kegiatan konsumsi dan mempertimbangkan dan 

mengalokasikan sumber daya yang terbatas dengan baik dan benar. 

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa status sosial ekonomi orang 

tua dan literasi ekonomi dapat mempengaruhi perilaku konsumsi mahasiswa. 

Perilaku konsumsi yang dilakukan oleh mahasiswa terjadi pada pembelian 

berbagai macam produk dan jasa yang dianggap dapat menambah kesenangan 

dan kepuasan tersendiri. Hal ini dapat digambarkan dalam bentuk kerangka 

atau model struktural sebagai berikut :  
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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D. HIPOTESIS PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah dapat diambil hipotesis penelitian 

sebagai berikut :  

1) H0  : Tidak terdapat pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang tua terhadap 

Perilaku konsumsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi 

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Bojonegoro.  

H1 : Terdapat pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang tua terhadap 

Perilaku konsumsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi 

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Bojonegoro. 

2) H0 : Tidak terdapat pengaruh Literasi Ekonomi terhadap Perilaku 

Konsumsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Bojonegoro. 

H1 : Terdapat pengaruh Literasi Ekonomi terhadap Perilaku Konsumsi 

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Bojonegoro. 

3) H0 : Tidak terdapat pengaruh antara Status Sosial Ekonomi Orang tua 

dan Literasi Ekonomi terhadap Perilaku Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Ekonomi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP 

PGRI Bojonegoro. 

H1 : Terdapat pengaruh antara Status Sosial Ekonomi Orang tua dan 

Literasi Ekonomi terhadap Perilaku Mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Ekonomi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP PGRI 

Bojonegoro. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. RANCANGAN PENELITIAN 

Rancangan penelitian diperlukan agar peneliti memperoleh data yang 

tepat sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian, maksud 

peneliti dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh 

dari judul yang telah ditetapkan yakni pengaruh status sosial ekonomi orang 

tua dan literasi ekonomi mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi 

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Bojonegoro. 

 

 

 

 

 

   

                                           Gambar 3.1 Rencana Penelitian 

              Keterangan :  

                                  : Pengaruh secara parsial X terhadap Y 

                                  : Pengaruh simultan X1 dan X2 terhadap Y 

Dari judul tersebut maka dapat di identifikasikan lokasi, pendekatan 

dan jenis penelitian diantaranya yakni:  

X1 

X2 

Y 
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1. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di IKIP PGRI Bojonegoro Jalan 

Panglima Polim Nomor 46 Bojonegoro Kecamatan Bojonegoro 

Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur Indonesia. Waktu penelitian dimulai 

dari Januari 2019 sampai dengan selesai.   

2. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan 

kuantitatif proses awalnya bermulai dari teori selanjutnya dengan 

menggunakan logika deduktif kemudian diturunkan hipotesis 

penelitian yang disertai pengukuran dan operasional konsep. Maka 

generalisasi empiris ini menggunakan bantuan SPSS 16.0 for windows 

sehingga dapat disimpulkan sebagai temuan penelitian.  

b. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian 

korelasional (Corelation Explanatife), yaitu penelitan yang bertujuan 

untuk menentukan ada dan tidaknya hubungan dan betapa eratnya 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

B. POPULASI DAN SAMPEL 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2012:119) 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. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa IKIP PGRI 
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Bojonegoro jurusan pendidikan ekonomi angkatan 2015 sampai dengan 2017 

yang sudah mengikuti mata kuliah ekonomi. 

Tabel 3.1 Populasi Penelitian 

No Angkatan Jumlah 

1. Mahasiswa Angkatan 2015 61 Mahasiswa 

2. Mahasiswa Angkatan 2016 47 Mahasiswa 

3. Mahasiswa Angkatan 2017 44 Mahasiswa 

Jumlah Populasi 152 Mahasiswa 

                 Sumber : data diolah 2019 

 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti 

(Suharsimi Arikunto, 2010:109). Meskipun sampel hanya merupakan bagian 

dari populasi, kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel itu harus 

dapat menggambarkan dalam populasi. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah Proportional Random Sampling , 

penentuan anggota sampel peneliti mengambil wakil-wakil dari tiap-tiap 

kelompok yang ada dalam populasi yang jumlahnya disesuaikan dengan 

jumlah anggota subjek yang ada dalam masing-masing kelompok tersebut 

(Suharsimi Arikunto, 2010:98). Selanjutnya untuk mendapatkan sampel yang 

dapat menggambarkan populasi maka penentuan sampel menggunakan rumus 

Suharsimi Arikunto (2010:95), jika peneliti mempunyai beberapa ratus subjek 

dalam populasi, mereka dapat menentukan kurang lebih 25-30% dari jumlah 

subjek tersebut.  

Jadi sampel dalam penelitian ini  dapat diketahui bahwa yang menjadi 

sampel yakni 152 x 25% = 38 responden, sedangkan teknik penentuan sampel 

pada masing-masing angkatan dilakukan dengan cara proposional dengan 

rumus menurut Sugiyono (2014) adalah sebagai berikut : 
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n = Ni x  

      N  

Keterangan : 

n : jumlah sampel yang diambil berdasarkan masing-masing bagian 

Ni : Populasi kelas 

N : Jumlah populasi keseluruhan 

n : Jumlah sampel yang ditentukan 

Sehingga diperoleh sampel penelitian pada tabel berikut : 

Tabel 3.2 Sampel Penelitian 

No Angkatan Jumlah Sampel  

1. Mahasiswa Angkatan 2015 61 Mahasiswa 15 Mahasiswa 

2. Mahasiswa Angkatan 2016 47 Mahasiswa 12 Mahasiswa 

3. Mahasiswa Angkatan 2017 44 Mahasiswa 11 Mahasiswa 

Jumlah  38 Mahasiswa 

                 Sumber : data diolah 2019 

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Pengertian data menurut Tanzeh (2009:53) Data adalah unit informasi 

yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis 

dan relevan dengan program tertentu. Pengumpulan data adalah prosedur 

yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan 

(Tanzeh,2009:57). 

Untuk mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan metode-

metode antara lain sebagai berikut: 

a. Metode Observasi ( Pengamatan ) 

Menurut Tanzeh (2009:58) , Metode observasi yaitu pengamatan 

dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang 
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menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat 

dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. 

Maka dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung 

terhadap lokasi penelitian khususnya mahasiswa IKIP PGRI Bojonegoro 

jurusan pendidikan ekonomi angkatan 2015 sampai dengan 2017. Teknik 

pengumpulan data observasi digunakan untuk memperoleh data proses 

jalannya pengisian angket. 

b. Metode Angket ( Kuesioner ) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik yang 

efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu 

apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga 

cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di 

wilayah yang luas (Sugiyono, 2014:142). 

Dalam penelitian ini terdapat 2 metode pengambilan instrumen 

yaitu dengan angket dan tes. Pengukuran untuk soal tes menggunakan 

skala 1 dan 2. Jika jawaban benar diberi nilai 2, dan jika jawaban salah 

diberi nilai 1. Sedangkan skala pengukuran yang digunakan dalam angket 

di penelitian ini adalah skala Likert. Skala Likert dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengukur sikap pendapat dan persepsi seorang atau 

sekelompok orang tertentu tentang suatu fenomena. Peneliti ini nantinya 

akan memerlukan analisis kuantitatif maka jawaban setiap item 

instrumen diberi skor misalnya : 
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b) Sangat Tidak Setuju (STS), diberi bobot 1  

c) Tidak Setuju (TS), diberi bobot 2  

d) Cukup Setuju (CS), diberi bobot 3 

e) Setuju (S), diberi bobot 4 

f) Sangat Setuju (ST), diberi bobot 5 

Setelah itu keseluruhan skor yang dikumpulkan kemudian 

dijumlahkan dan diolah dengan menggunakan SPSS (Statistical Product 

And Service Solution). Selanjutnya dilakukan perhitungan bobot nilai 

pada setiap jawaban responden akan dihitung untuk mendapatkan nilai 

persen (%) dan frekuensinya.  

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang (Sugiyono, 2015:82). Dokumentasi pada 

penelitian ini lebih pada pengumpulan dokumentasi pendukung data-data 

penelitian yang dibutuhkan. Dokumentasi diperlukan dalam penelitian 

untuk melihat berbagai arsip yang tersimpan dan juga catatan-catatan 

yang ada relevansinya dengan penulisan masalah ini. 

D. UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

a. Validitas Data 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telat 

disusun dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur secara 

tepat. Apabila instrument tersebut mampu untuk mengukur apa yang diukur, 
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maka disebut valid dan sebaliknya, apabila tidak mampu mengukur apa yang 

diukur, maka dinyatakan tidak valid (R. Gunawan, 2011:77). 

Perlu disampaikan, bahwa validitas alat ukur yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah validitas konstrak (susunan), yang ditetapkan menurut 

analisis rasional terhadap isi tes atau angket penilainnya didasarkan pada 

pertimbangan subyetif individual dengan mempertimbangkan baik teori 

maupun instrument pengukuran itu sendiri. Untuk menguji tingkat validitas 

instrument penelitian atau alat pengukur data dapat digunakan teknik korelasi 

product moment dari Pearson. (R.Gunawan, 2010:78)  

b.  Reliabilitas   

Reliabilitas instrument menggambarkan pada kemantapan dan keajegan 

alat ukur yang digunakan. Suatu alat ukur yang dikatakan memiliki keajegan 

atau reliabilitas yang tinggi atau dapat dipercaya, apabila alat ukur itu stabil 

(ajeg) sehingga dapat diandalkan ( dependability ) dan dapat digunakan untuk 

meramalkan (predictability). Oleh karena itu, pengujian reliabilitas angket 

dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana konsistensi atau keajegan hasil 

pengukuran yang dilakukan. Hal ini berarti juga instrument yang dipercaya 

dapat digunakan sebagai alat pengumpul data yang tidak bersifat tendesius 

atau mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. 

(R.Gunawan, 2010:89) 

E. INSTRUMEN PENELITIAN 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun instrumen 

penelitian adalah sebagai berikut: 
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1. Membuat kisi-kisi instrumen 

Sugiyono (2015: 148), mendefinisikan instrumen penelitian sebagai 

“suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial 

yang diamati ”. Angket yang dipergunakan dalam bentuk angket tertutup, 

yaitu angket yang telah dilengkapi dengan alternatif jawaban, sehingga 

responden tinggal memilih salah satu jawaban yang telah disediakan. 

Penetapan skor instrumen menggunakan skala bertingkat dengan 

memberikan skor 1 sampai dengan 5 pada setiap pernyataan, dan memiliki 

5 pilihan jawaban agar responden menyatakan secara tegas jawabannya. 

Alternatif jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Cukup Setuju 

(CS), Tidak Setuju (ST), dan Sangat Tidak Setuju (STS). 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Instrumen Tiap Variabel : 

Variabel Indikator 
Instrumen 

Penelitian 

Nomor 

Soal 
Sumber 

Lataer belakang 

status sosial 

ekonomi orang tua 

A. Profesi 

B. Tingkat Pendapatan 

C. Tingkat Pendidikan 

D. Variabel lain (tempat tinggal, 

kepemilikan tanah, banyaknya 

investasi, kepemilikan barang 

mewah)  

Angket / 

Kuisioner 

1,2 

5,6 

3,4 

7 
Muhammad 

Afif 

Ikomudin 

(2017) 

Literasi Ekonomi 

A. Mendeskripsikan konsep dasar 

ekonomi 

B. Menganalisis teori penawaran 

dan permintaan 

C. Menganalisis teori perilaku 

konsumen dan perilaku produsen 

D. Menganalisis teori pendapatan 

nasional 

E. Membuat grafik dan model – 

model matematis 

F. Teori – teori ekonomi 

G. Menjelaskan perbedaan koperasi 

dengan lembaga usaha yang 

lainnya 

Test 

1,2 

 

3,4 

 

5 

 

6,7 

 

 

13 

8,9,10 

11,12 

Muhammad 

Afif 

Ikomudin 

(2017) 

Perilaku 

Konsumsi 

A. Pemenuhan kebutuhan sesuai 

intensitas 

Angket / 

Kuisioner 

10,13 

 
Juliana 

(2013),  
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B. Penerapan prinsip ekonomi 

dalam konsumsi 

C. Aktif melakukan konsumsi 

D. Skala prioritas dalam konsumsi 

E. Selektif dalam konsumsi 

F. Kelas sosial 

2,14 

 

1,4 

7,8 

6,9 

3,5,11,12 

 

 

 

Anisa 

Rahayu 

(2017) 

F. TEKNIK ANALISIS DATA 

1. Uji Prasyarat Analisis 

1.1 Uji Asumsi Klasik 

Asumsi Klasik merupakan salah satu pengujian prasyarat pada 

regresi linear berganda. Menurut Kuncoro (2013:45), Suatu model 

regresi yang valid harus memenuhi kriteria BLUE (Best, Linear, 

Unbiased, and Estimated). Untuk dapat mengetahui apakah model 

regresi yang kita gunakan dalam penelitian telah memenuhi kriteria 

BLUE, maka dilakukan uji prasyarat regresi linear berganda, yaitu uji 

Asumsi Klasik. Asumsi Klasik pada umumnya terdiri dari berbagai 

pengujian,antara lain : 

a. Uji Normalitas  

Menurut Ghozali (2012: 160) uji normalitas bertujuan 

apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel 

independen mempunyai kontribusi atau tidak. Model regresi yang 

baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal. 

Uji Normalitas berguna untuk menentukan data yang telah 

dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi 

normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data 

tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa 

pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka (n > 30), 
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maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa 

dikatakan sebagai sampel besar. 

b. Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2012: 105) uji multikolinearitas bertujuan 

untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar 

variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Pengujian 

multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (Variance Inflation 

Factor) dan tolerance. Tolerance mengukur variabel independen 

yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF 

tinggi (karena VIF = 1/tolerance). Nilai cutoff yang umum 

dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai 

tolerance > 0,01 atau sama dengan nilai VIF < 10. Perhitungan 

uji multikolinieritas pada penelitian ini menggunakan bantuan 

program SPSS versi 18.0 for windows.  

c. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2012: 139) uji heteroskedastisitas 

bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan 

jika berbeda disebut heteroskedastisitas.  
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Salah satu cara pengujian heteroskedastisitas adalah dengan 

uji Park. Hasil perhitungan dilakukan uji t. Kriteria pengujiannya 

adalah apabila t hitung < t tabel, maka antara variabel bebas tidak 

terkena heteroskedastisitas terhadap nilai residual lain, atau 

varians residual model regresi ini adalah homogen. Demikian 

sebaliknya. 

1.2 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis Regresi Linear Berganda adalah hubungan secara linier 

antara dua atau lebih variabel independen (X1,X2,...Xn) dengan 

variabel dependen (Y). 

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel 

independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi 

nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen 

mengalami kenaikan atau penurunan. Adapun persamaan regresi 

linear berganda adalah : 

Y = a + b1X1 + b2X2  

Keterangan :  

Y   = Variabel Terikat  

X1 dan 2 = Variabel Bebas 

a   = Intersep 

b1 dan b2 = Konstanta 
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1.3 Koefisien Determinasi ( R2 ) 

Menurut Ghozali (2012:97) koefisien determinasi (R2) 

merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang 

mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-

variabel dependen.  

2. Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini juga menggunakan uji hipotesis. Data diperoleh dari 

hasil pengumpulan data di atas dapat diproses sesuai dengan jenis data 

kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan angka metode statistik. 

a. Uji F (Simultan) 

Menurut Ghozali (2012: 98) Uji Statistik F pada dasarnya 

menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Untuk menguji 

hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan 

keputusan sebagai berikut: 

1. Jika nilai F lebih besar dari 4 maka H0 ditolak pada derajat 

kepercayaan 5% dengan kata lain kita menerima hipotesis 

alternatife, yang menyatakan bahwa semua variabel independen 
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secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

2. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan F menurut tabel. 

Bila nilai Fhitung lebih besar dari pada nilai Ftabel, maka Ho ditolak 

dan menerima Ha. 

b. Uji T (Parsial) 

Menurut Ghozali (2012: 98) Uji beda t-test digunakan untuk 

menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel 

dependen secara parsial. Dasar pengambilan keputusan digunakan 

dalam uji t adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai probabilitas signifikansi > 0,05, maka hipotesis ditolak. 

Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Jika nilai probabilitas signifikansi < 0,05, maka hipotesis diterima. 

Hipotesis tidak dapat ditolak mempunyai arti bahwa variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

 


