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BAB II  

TINJAUN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

2.1  Tinjauan Pustaka 

 Pada bab ini akan disajikan tinjauan pustaka yang melandasi kerangka 

pemikiran dan pengajuan hipotesis. Penulisan ini akan disajikan sebagai berikut, 

yang pertama yaitu tinjauan pustaka guna memaparkan konsep sdasar dari variabel 

yang diteliti, yang kedua yaitu penelitian terdahulu. Setelah itu membahas 

mengenai kerangka pemikiran yang menejlaskan tentang model serta hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat, kemudian diikuti dengan hipotesis 

yang diajukan.  

2.1.1 Pengeluaran Konsumsi 

2.1.1.1 Definisi Pengertian Pengeluaran Konsumsi 

Pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan pembelanjaan yang 

dilakukan oleh rumah tangga terhadap barang-barang akhir dan jasa-jasa dengan 

tujuan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang konsumsi seperti makanan, 

pakaian, dan barang-barang kebutuhan lainnya serta sebagai jenis pelayanan.  

Menurut Keynes (1936), aktor utama yang menentukan prestasi ekonomi 

suatu negara adalah pengeluaran agregat yang merupakan pembelanjaan 

masyarakat terhadap barang dan jasa. Keputusan konsumsi rumah tangga 

mempengaruhi keseluruhan perilaku perekonomian baik dalam jangka panjang 

maupun jangka pendek. Dalam jangka pendek fluktuasi konsumsi memiliku 

pengaruh signifikan terhadap fluktuasi ekonomi dalam jangka panjang keputusan 

konsumsi rumah tangga akan berpengaruh pada variabel-variabel makroekonomi 
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lainnya. Di kebanyakan negara pengeluaran konsumsi sekitar 50-75% dari Produk 

Domestik Bruto (PDB) sehingga konsumsi rumah tangga mempunyai dampak 

dalam menentukan fluktuasi kegiatan ekonomi dari satu waktu ke waktu lainnya 

dimana konsumsi individu berbanding lurus dengan pendapatannya. 

2.1.1.2  Pengertian Konsumsi  

Konsumsi merupakan salah satu variabel makroekonomi yang di 

lambangkan dengan hurup “C” inisial dari kata comsuption, merupakan 

pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk memperoleh barang dan jasa 

dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup (Dumairy, 1996).  Dalam istilah 

sehari-hari konsumsi sering diartikan sebagai tindakan pemenuhan makanan dan 

minuman saja. Namun sejatinya tindakan konsumsi lebih luas dari pengertian 

tersebut Menurut (Soediyono, 1989), konsumsi merupan tindakan penggunaan 

barang dan jasa akhir yang siap digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan 

“fungsi utama dari pada barang-barang dan jasa-jasa konsumsi ialah memenuhi 

kebutuhan langsung pemakaian” . 

Konsumsi adalah barang atau jasa yang dibeli oleh rumah tangga konsumsi. 

Barang dapat dipilih menjadi barang tidak tahan lama (durable goods) yaitu barang 

yang memiliki usia panjang seperti mobil, televise, dan alat-alat elektronik. 

Sementara ini jasa (service) meliputi pekerjaan yang dilakukan untuk konsumen 

oleh individu dan perusahaan seperti potong rambut dan berobat ke dokter 

(Mankiw, 2000) 

Menurut Diulio (1993), konsumsi terbagi 2 (dua) yakni konsumsi rutin dan 

konsumsi sementara. Konsumsi rutin adalah pengeluaran untuk pembelian barang-
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barang dan jasa yang secara terus menerus dikeluarkan selama beberapa tahun 

sedangkan sementara adalah setiap tambahan yang tidak terduga terhadap konsumsi 

rutin. Sedangkan Samuelso (2001), “konsumsi adalah pengeluaran untuk pembelian 

barang-barang dan jasa akhir guna mendapatkan kepuasan ataupun memenuhi 

kebutuhannya.” 

2.1.1.3  Teori Konsumsi 

Keynes (1936), yang dalam mengembangkan teorinya mengandalkan 

analisis statistic dan juga membuat  dugaan-dugaan tentang konsumsi, menyatakan 

bahwa jumlah konsumsi saat ini (current disposable income) berhubungan 

langsung dengan pendapatan. Hubungan antar kedua variabel tersebut dapat 

dijelaskan melalui fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi menggambarkan tingkat 

konsumsi pada berbagai tingkat pendapatan. 

C = a + by 

Keterangan : 

C = Konsumsi seluruh rumah tangga (agregat) 

a = Konsumsi otonom, yaitu besarnya konsumsi ketika pendapatan 

nol  

b  = Marginal prospensity to consume (MPC) 

Y = Disposable income  

Fungsi konsumsi Keynes menghasilkan dugaan-dugaan tentang teori 

konsumsi yaitu adalah sebagai berikut: 

1. Hubungan Pendapatan Disposable dan Konsumsi 
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Keynes (1936), menjelaskan bahwa konsumsi saat ini sangat 

dipengaruhi oleh pendapatan disposable saat ini. Menurut Keynes, ada 

batas konsumsi minimal yang tidak tergantung tingkat pendapatan. 

Artinya, tingkat konsumsi tersebut harus dipenuhi, walaupun tingkat 

pendapatan sama dengan nol. Itulah yang disebut dengan konsumsi 

otonomus (autonomous consumption). Jika pendapatan disposabel un 

meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat. Hanya saja 

peningkatan konsumsi tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan 

disposable. 

C = C0+ b Yd 

Keterangan :  

C =  konsumsi  

C0 = konsumsi otonomus 

b = marginal propensity to consumen (MPC) 

Yd = pendapatan disposable 

2. Kecenderungan Mengkonsumsi Marjinal (Marginal propensity to 

consume)  

Kecendurungan mengkonsumsi marjinal Marginal propensity to 

consume (MPC) adalah konsep yang memberikan gambaran tentang 

berapa konsumsi yang akan bertambah bila pendapatan disposable 

bertambah satu unit. Nilai MPC akan makin kecil pada saat pendapatan 

disposabel meningkat. Pertambahan konsumsi semakin menurun bila 

pendapatan disposabel terus meningkat. 
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3. Kecenderungan Mengkonsumsi rata-rata 

Rasio konsumsi terhadap pendapatan, yang disebut kecenderungan 

mengkonsumsi rata-rata (average propensity to consume) turun ketika 

pendapatan naik. Menurut  Keynes (1936), proporsi tabungan orang 

kaya lebih besar daripada orang miskin, jika diurutkan dari orang sangat 

miskin sampai kaya akan terlihat proporsi tabungan terhadap 

pendapatan yang semakin meningkat.  

4. Hubungan Konsumsi dan Tabungan  

Pendapatan disposabel yang diterima rumah tangga sebagian besar 

digunakan untuk konsumsi, sedangkan sisanya ditabung.  

Dengan demikian dapat dinyatakan dengan : 

Yd = C + S 

Kita juga dapat mengatakan setiap tembahan penghasilan disposabel 

akan dialokasikan untuk menambah konsumsi dan tabungan.  

2.1.1.4  Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi  

  Dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa, manusia berusaha memenuhi 

kebutuhannya semaksimal mungkin. Tingkat kemakmukaran atau kesejahtraan 

seseorang atau masyarakat tergantung pada tingkat konsumsi. Tinggi rendahnya 

tingkat konsumsi seseorang dipengaruhi  dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut 

faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi yaitu:  

1. Faktor ekonomi  

a) Pendapatan  
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Biasanya makin naik tingkat pendapatan, tingkat konsumsi makin 

tinggi. Karena ketika tingkat pendapatan meningkat kemampuan rumah 

tangga untuk membeli kebutuhan konsumsi menjadi semakin besar. 

Ataupun pola hidupnya berubah menjadi lebih konsumtif setidaknya 

menuntut kualitas yang baik.  

b) Kekayaan  

Orang kaya yang punya banyak asset rill biasanya memiliki pengeluaran 

konsumsi yang besar. Contoh, seperti seseorang yang memiliki banyak 

rumah kontrakan dan rumah kost biasanya akan memiliki banyak uang 

tanpa harus banyak bekerja. Dengan demikian orang tersebut dapat 

membeli banyak barang dan jasa karena punya banyak pemasukan dan 

hartanya. 

c) Tingkat Bunga  

Bunga bank yang tinggi akan mengurangi tingkat konsumsi karena 

orang lebih tertarik menabung di bank dengan bunga tetap tabungan atau 

deposito yang tinggi dibandingkan dengan membelanjakan banyak 

suang.  

d) Perkiraan Masa Depan  

Orang yang was-was tentang nasibnya di masa yang akan datang akan 

menekan konsumsi. Biasanya seperti orang yang mau pensiun, punya 

anak yang butuh biaya sekolah, ada yang sakit butuh biaya banyak 

pengobatan, dan lain sebagainya. 

e) Ketersedian Barang dan Jasa   
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Meskipun konsumen memiliki uang untuk membeli barang konsumsi, 

ia tidak dapat mengkonsumsi barang/jasa yang dibutuhkan apabila 

barang/jasa tersedia, maka pengeluaran konsumsi masyarakat/individu 

akan cenderung semakin besar.  

2. Faktor Demografi 

a) Komposisi Penduduk  

Dalam suatu wilayah jumlah orang yang usia kerja produktif banyak 

maka konsumsinya akan tinggi. Bila yang tinggal di kota ada banyak 

maka konsumsi suatu daerah akan tinggi juga. Bila tingkat pendidikan 

sumber  daya manusia di wilayah itu tinggi maka biasanya pengeluaran 

wilayah tersebut manjadi tinggi. 

b) Jumlah Penduduk 

Daerah yang memiliki jumlah penduduk banyak maka tingkat konsumsi 

masyarakat tinggi. Begitu pula sebaliknya, suatu daerah yang memiliki 

jumlah penduduk sedikit tingkat konsumsinya terbilang rendah. 

c) Letak Demografi  

Masyarkat di pedesaan dalam hal konsumsi akan lebih rendah 

dibandingkan dengan masyarakat di perkotaan. Masyarakat pedesaan 

hanya mengeluarkan sebagian pendapatan untuk mengkonsumsi 

makanan saja untuk non-makanan masih rendah. Sedangkan masyarakat 

di perkotaan antara konsumsi makanan dan non makanan bisa dikatakan 

hampir sama. 

3. Penyebab / faktor lain  
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a) Kebiasaan Adat Sosial Budaya 

Suatu kebiasaan di suatu wilayah dapat mempengaruhi tingkat konsumsi 

seseorang. Di daerah yang memegang teguh adat istiadat untuk hidup 

sederhana biasanya akan memiliki tingkat konsumsi yang kecil. 

Sedangkan daerah yang memiliki kebiasaan gemar pesta adat biasannya 

pengeluaraanya besar.  

b) Gaya hidup  

Gaya hidup adalah bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang dapat  

berubah bergantung zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah 

gaya hidupnya. Gaya  hidup bisa dilihat dari cara berpakaian, kebiasaan, 

dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan zaman, budaya konsumen 

pun semakin kompleks dalam melakukan kegiatan konsumsi. Dengan 

melakukan konsumsi seseorang akan membentuk gaya hidupnya.  

2.1.1.5 Pola Konsumi 

Pola konsumsi adalah bentuk (struktur) pengeluaran individu/kelompok 

dalam rangka pemakaian barang dan jasa hasil produksi guna memenuhi kebutuhan. 

Di dalam kegiatan konsumsi, pola pengeluaran konsumsi antar rumah tangga tidak 

akan sama persis. Akan tetapi, akan terdapat perbedaan keteraturan dalam 

pengeluaran konsumsi secara umum. Pola pengeluaran ini bisa juga disebut pola 

konsumsi (sebab konsumsi merupakan suatu bentuk pengeluaran). Pola konsumsi 

berasal dari kata pola dan konsumsi. Pola adalah bentuk (struktur) yang tetap 

(sumber), sedangkan konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh 

individu/kelompok dalam rangka pemakaian barang dan jasa hasil produksi untuk 
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memenuhi kebutuhan. Jadi, pola konsumsi adalah bentuk (struktur) pengeluaran 

individu/kelompok dalam pemakaian barang dan jasa hasil produksi sebagai 

pemenuhan kebutuhan.  

 Samuelson & Nordhaus (2004), menjelaskan keteraturan pola konsumsi 

secara umum yang dilakukan oleh rumah tangga atau keluarga-keluarga miskin 

adalah membelanjakan pendapatan mereka terutama untuk memenuhi kebutuhan 

hidup berupa makanan dan perumahan. Setelah pendapatan meningkat, 

pengeluaran untuk makanan akan mengalami peningkatan juga. Akan tetapi, ada 

batasan terhadap uang ekstra yang digunakan untuk pengeluaran makanan ketika 

pendapatan naik. Oleh karena itu, ketika pendapatan semakin tinggi, proporsi total 

pengeluaran yang dialokasikan untuk makan akan mengalami penurun. Kemudian 

pengeluaran-pengeluaran untuk barang yang sifatnya non-makan akan mengalami 

peningkatan seperti untuk pakaian, rekreasi dan kendaraan serta barang mewah.  

2.1.2  Perilaku Konsumen  

Mangkunegara (2005), Konsumen merupakan pihak yang membelanjakan 

pendapatannya baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain. Dalam 

menjalankan kegiatan ekonominya tujuan yang ingin dicapai oleh konsumen adalah 

kepuasan maksimum. Karena pada dasarnya perilaku konsumen menggambarkan 

bagaimana seorang konsumen memutuskan untuk menggunakan pendapatan yang 

kemudian akan dibelanjakan untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan. 

Berikut beberapa model atau pendekatan yang sering digunakan untuk menjelaskan 

tentang perilaku konsumen yaitu : 
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1. Pendekatan Kardinal (cardinal approach).  

Menurut pendekatan ini daya guna dapat diukur dengan satuan uang atau 

utilitas, dan tinggi rendahnya nilai atau daya guna bergantung kepada 

subyek yang menilai. Misalnya semakin tinggi tingkat kepuasan seseorang 

dalam mengkonsumsi suatu barang artinya barang tersebut mempunyai nilai 

guna yang sangat tinggi bagi kehidupannya, maka semakin besar pula 

kesediaan konsumen tersebut mengorbankan uangnya. Konsumen yang 

rasional akan berusaha untuk memaksimalkan kepuasannya pada tingkat 

pendapatan yang dimiliki. Asumsi dalam pendekatan ini adalah : 

a) Konsumen rasional, bertujuan memaksimalkan kepuasan dengan 

batasan pendapatannya.  

b) Diminishing marginal utility, artinya tambahan utilitas yang diperoleh 

konsumen makin menurun dengan bertambahnya konsumsi dari 

komoditas tersebut.  

c) Pendapatan konsumen tetap 

d) Contstant marginal utility of money, artinya uang mempunyai nilai 

subjektif yang tetap. 

e) Total utility adalah additive dan independen. Addivite artinya daya guna 

dari sekumpulan barang fungsi dari kuantitas masing-masing barang 

yang dikonsumsi. Sedangkan independent mengandung pengertian 

bahwa daya guna x1 tidak dipengaruhi oleh tindakan mengkonsumsi x2, 

x3, x4,….xn dan sebaliknya. 
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2. Pendekatan ordinal (ordinal approach), dalam pendekatan ini daya guna 

suatu barang tidak perlu diukur, cukup untuk diketahu dan konsumen 

mampu membuat urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari 

mengkonsumsi sekelompok barang. Pendekatan yang dipakai dalam teori 

ordinal adalah indifference curve, yakni kurva yang menunjuk kombinasi 2 

(dua) macam barang konsumsi yang memberikan tingkat kepuasan yang 

sama. Asumsi dari pendekatan ini adalah : 

a) Konsumsi rasional. 

b) Konsumen mempunyai pola preferensi terhadap barang yang disusun 

berdasarkan urutan besar kecilnya daya guna. 

c) Konsumen mempunyai sejumlah uang tertentu. 

d) Konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan maksimum. 

e) Konsumen konsisten, artinya bila A lebih dipilih dari pada B, dan A 

lebih disukai dari pada B, dan tidak berlaku sebaliknya B dipilih dari 

pada A. 

f) Berlaku hukum transitif, artinya bila A lebih disukai dari pada B, dan B 

lebih disukai dari pada C, makan A lebih disukai C 

Dasar pemikiran dari pendekatan ini adalah semakin banyak barang-barang 

yang dikonsumsi semakin memberikan kepuasan terhadap konsumen. 

3. Pendekatan Nyata (Revealed Preference), teori ini pada prinsipnya 

menunjuk bahwa dalil pokok dalam teori konsumen bisa diterangkan atas 

dasar “pilihan yang diungkapkan” konsumen dalam memilih berbagai 

macam barang yang dihadapinya dengan syarat konsumen konsisten dalam 
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selera akan barang satu dibandingkan barang lain. Sebanernya yang 

menimbulkan kepuasan bukanlah konsumsi barang dalam arti sehari-hari, 

tetapi ada unsur-unsur yang bersifat fundamental dari barang itu sendiri, 

contoh: sepering nasi di dalamnya mengandung unsur sekian gram 

karbohidrat dan protein, pakaian mengandung unsur kehangatan dan 

kebanggaan (prestise) itulah yang dapat memuaskan konsumen. Asumsi-

asumpi dasar yang menjadi dasar berlakunya teori ini antara lain adalah: 

a) Rasionalitas, Juga mengandung pengertian bahwa jumlah barang 

banyak lebih disukai dari pada barang yang sedikit.  

b) Konsisten, artinya seperti biasanya apabila konsumen telah menentukan 

A lebih disukai daripada B maka dia tidak sekali-kali akan mengatakan 

bahwa B lebih disukai daripada A. 

c) Asas transitif, artinya bila konsumen menyatakan A lebih disukai 

daripada B, dan B lebih disukai daripada C, maka ia akan menyatakan 

juga bahwa A lebih disukai daripada C. 

d) Revealed Prefernce axioma, artinya konsumen akan menyisikan 

sejumlah uang tertentu untuk pengeluaran. Jumlah ini merupakan 

anggaran yang dapat dipergunakan.  

4. Pendekatan atribut, pendekatan ini mempunyai pandangan bahwa 

konsumen dalam membeli produk tidak hanya karena utilitas dari produk 

tersebut, tetapi karena karakteristik atau atribut-atribut yang disediakan oleh 

produk tersebut.  
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1.1.3 Teori Pendapatan  

Dalam ilmu ekonomi mikro, pendapatan merupakan balas jasa terhadap 

faktor-faktor produksi yang telah dikeluarkan oleh sektor-sektor rumah tangga. 

Pendapatan yang diterima berbagai sektor tersebut berbeda-beda, diantaranya 

tenaga kerja menerima gaji dan upah, pemilik alat-alat modal menerima bunga, 

pemilik tanah dan harta tetap lainnya menerima sewa, dan pemilik keahlian 

keusahawaan menerima keuntungan atau profit (Sukirno, 2008). Pendapatan 

terbagi dua macam, yaitu pendapatan perorangan dan pendapatan disposabel. 

Pendapatan perseorangan adalah pendapatan yang dihasilkan oleh atau dibayarkan 

kepada perseorangan sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan perseorangan. 

Pendapatan disposable merupakan jumlah pendapatan saat ini yang dapat 

dibelanjakan atau ditabung rumah tangga yaitu pendapatan rumah tangga dikurangi 

pajak penghasilan.  

Pendapatan adalah penerimaan bersih seseorang. Pendapatan atau juga 

disebut income dari seorang warga masyarakat adalah hasil dari penjualan dari 

faktor-faktor produksi yang dimilikinya. Sektor produksi ini membeli faktor-faktor 

produksi tersebut untuk digunakan sebagai input proses produksi dengan harga 

yang berlaku dipasar faktor produksi. Harga faktor produksi di pasar faktor 

produksi (seperti halnya juga untuk barang-barang dipasar barang) ditentukan oleh 

tarik menarik, antara penawaran dan permintaan.  

Ada beberapa konsep teori pendapatan. Teori-teori tersebut yaitu teori 

pendapatan Milton Friedman  dan Teori pendapatan James Dusenberrry.  
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1. Teori Konsumsi dengan Hipotesis Pendapatan Permanen (permanent     

income hyphotesis) 

Teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan permanen ini 

dikemukakan oleh M.Fridmen berdasarkan teori ini pendapatan yang 

diterima masyarakat dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: pendapatan 

permanen dan pendapatan sementara. Adapun yang dimaksud dengan 

pendapatan permanen adalah Pendapatan yang selalu diterima pada setiap 

periode tertentu dan dapat diperkirakan terlebih dahulu,misalnya 

pendapatan dari upah, gaji. Dan hasil dari semua faktor yang menentukan 

kekayaan seseorang.  

Yang dimaksud pendapatan sementara adalah pendapatan yang baik 

dapat dihasilkan terlebih dahulu dan nilainya dapat positif apabila nasibnya 

baik atau negatif apabila mendapat nasib buruk. Seseorang yang 

mendapatkan pendapatan transitory positif, sedangkan seorang petani yang 

gagal panen karena iklim dikatakan mendapat pendapatan transitory yang 

negatif. 

 Jadi pendapatan terukur seseorang dipengaruhi oleh pendapatan 

permanen dan pendapatan transitory dengan persamaan sebagai berikut : 

Y = Yp + Yt 

Keterangan : 

 Y = pendapatan yang terukur  

 Yp = pendapatan permanen 

 Yt = pendapatan sementara 
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Selanjutnya Friedmen membuat 2 buah asumsi mengenai hubungan 

antara pendapatan permanen dengan pendapatan sementara yaitu, tidak ada 

kolerasi atau dengan kata lain pendapatan transitory yang diterima semata-

mata merupakan suatu faktor kebutulan saja, selanjutnya pendapatan 

transitory tidak mempengaruhi pengeluaran konsumsi yang berarti apabila 

ditabung. Sebaliknya apabila pendapatan seseorang mengalami pendapatan 

transitory negatif maka reaksinya adalah dengan mengurangi tabungan serta 

tidak mempengaruhi pengeluaran konsumsi. 

2. Teori Pendapatan Relatif (Relative Income Hypothesis) 

James Dusenberry mengemukakan bahwa pengeluaran konsumsi suatu 

masyarakat ditentukan terutama oleh tingginya pendapatan tertinggi yang 

pernah dicapainya. Dalam teorinya menggunakan dua asumsi yaitu :  

a) Selera sebuah rumah tangga atau barang konsumsi adalah 

independent. Artinya pengeluaran konsumsi rumah tangga 

dipengaruhi oleh pengeluaran yang dilakukan oleh sekitarnya.  

b) Pengeluaran konsumsi adalah irreversible artinya pola pengeluaran 

pada saat penghasilan mengalami penurunan. Sebagai misal, apabila 

pendapatam seseorang mengalami kenaikan maka secara otomatis 

konsumsi juga mengalami penurunan, maka juga akan diikuti oleh 

penurunan konsumsi. 
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2.1.4 Gaya Hidup  

2.1.4.1 Pengertian Gaya Hidup  

Menurut kolter (2009), gaya hidup secara luas didefinisikan sebagai pola 

hidup seseorang di dunia yang terungkap pada aktifitas, minat dan opininya. Gaya 

hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang yang berinteraksi dengan 

lingkungan. Menurut Sunarto (2009), gaya hidup merupakan bagaimana orang 

hidup, bagaimana mereka membelanjakan uang dan bagaimana mereka 

mengalokasikan waktu mereka. Dimensi gaya hidup merupakan pengklasifikasikan 

konsumen berdasarkan AIO activites ( aktivitas ), interest (minat), opinion 

(opinion). 

Menurut Kasali (2009), mengemukakan bahwa faktor-faktor gaya hidup 

dari para peneliti pasar yang menganut pendekatan gaya hidup cenderung 

mengklarifikasi konsumen berdasarkan variabel-variabel aktivitas, minat, dan opini 

pandangan-pandangan. Misalnya mengatakan bahwa segmentasi gaya hidup 

mengkur aktivitas-aktivitas manusia dalam hal:  

1. Bagaimana mereka menghabiskan waktunya 

2. Minat mereka, apa yang di anggap penting disekitarnya 

3. Pandangan-pandangan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.  

Gaya hidup seseorang bisa berubah, akan tetapi berubahnya kebutuhan. Pada 

umumnya kebutuhan tetap seumur hidup, setelah sebelumnya dibentuk semasa 

kecil. Perubahan ini juga terjadu karena nilai-nilai yang dianut konsumen dapat 

berubah akibat pengaruh lingkungan. Konsumen cenderung mencari dan 
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mengavaluasi alternatif yang ada dengan atribut produk yang menjanjikan 

pemenuhuna  kebutuhan gaya hidup yang dianutnya.  

1.1.4.2 Indikator Gaya Hidup  

1. Aktivitas (kegiatan) adalah mengungkapkan apa yang dikerjakan 

konsumen, produk apa yang dibeli atau digunakan, kegiatan apa yang 

dilakukan untuk mengisi waktu luang, walaupun kegiatan ini biasanya dapat 

diamati, alasan untuk tindakan tersebut jarang dapat diukur secara langsung. 

(belanja, hobi, hiburan).   

2. Mengemukakan minat , kesukaan, kegemaran, dan prioritas dalam hidup 

konsumen tersebut. (fashion, makanan ) 

3. Opinion adalah berkisar pandangan atau pendapat dari setiap individu yang 

berasal dari pribadi mereka. Opini digunakan untuk mendeskripsikan 

penafsiran harapan, dan evaluasi. Misalnya mengungkapkan mengenai 

maksud orang lain. (opini sendiri, pendidikan) 

1.1.5  Jenis Kelamin 

   Menurut Hungu (2007), jenis kelamin (seks) adalah perbedaan antara 

perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak seseorang itu dilahirkan. 

Perbedaan biologis dan fungsi biologis laki-laki dan perempuan tidak dapat 

dipertukarkan diantara keduanya, dan fungsinya tetap dengan laki-laki dan 

perempuan yang ada di muka bumi. Tingkat partisipasi kerja laki-laki selalu lebih 

tinggi dari tingkat partisipasi kerja perempuan karena laki-laki dianggap sebagai 

pencari nafkah yang utama bagi keluarga, sehingga bisa lebih selektif dalam bekerja 

dan lebih produktif.  
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  Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin adalah perbedaan 

mendasar antara laki-laki dan perempuan terutama secara biologis.  

 2.1.6  Peneliti Terdahulu 

 Pada Tabel 2.1 akan diuraikan mengenai penelitian-penelitian terdahulu 

yang mendukung terhadap penelitian ini, melalui penelitian terdahulu dapat 

diketahui pengaruh antar variabel x dan y yang telah diuji pada penelitian 

sebelumnya dan dapat mendukung penelitian yang akan dilaksanakan.  

Tabel 2.5  

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti  

(Tahun) 

Judul  Persamaan  

Variabel  

Perbedaan  

Variabel 

Hasil Penelitian  Sumber  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 (Laila , 

2016) 

Pengaruh 

Penggunaan 

Kartu Debit dan 

Uang Elektronik 

(E-money) 

Terhadap 

Pengeluaran 

Konsumsi 

Mahasiswa 

Pengeluaran 

konsumsi 

Pendapatan, 

jenis kelamin 

Terdapat pengaruh 

yang positif dan 

signifikan antara 

penggunaan uang 

elektronik (e-

money) terhadap 

pengeluaran 

konsumsi 

mahasiswa EP 

Universitas Negri 

Malang angakatan 

2014, dikarenakan 

kemudahan dan 

kecepatan yang 

ditawarkan dalam 

uang elektronik, 

sehingga 

penggunaan uang 

elektronik 

meningkat 

dikalangan 

mahasiswa 

semakin tinggi 

penggunaan maka 

2016 ISSN 

(P) 2086-

1575 E-

ISSN 

2502-7115 



29 
 

semakin tinggi 

pula pengeluaran 

(Hungu, 

2007)konsumsi.  

2 (Astuti, 

2016) 

Pengaruh Status 

Sosial Ekonomi 

Orang Tua, 

Literasi 

Ekonomi dan life 

style Terhadap 

Perilaku 

Konsumsi 

Mahasiswa 

Jurusan 

Pendidikan 

Ekonomi IKIP 

PGRI 

Bojonegoro 

Pengeluaran 

konsumsi, 

life style 

Status sosial 

ekonomi 

orang tua, 

literasi 

ekonomi 

Hasil peneltian 

menunjukan 

secara signifikan 

bahwa status sosial 

ekonomi orang 

tua, life styel, dan 

literasi ekonomi  

berpengaruh 

positif terhadap 

perilaku konsumsi 

mahasiswa,  

Jurnal 

Edutama, 

volum 3, 

No. 2 juli 

2016 

3 (Hanum, 

2017) 

Analisis 

Pengaruh 

Pendapatan 

Terhadap 

Perilaku 

Konsumsi 

Mahasiswa 

Universitas 

Samudra di Kota 

Langsa 

Pengeluaran 

konsumsi, 

pendapatan 

 Jenis 

kelamin, 

gaya hidup 

Hasil penelitian 

persamaan regresi 

linier sederhana 

menunjukan nilai 

dan pendapatan 

memberikan 

pengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap tingkat 

konsumsi 

kemudian bila 

dikaitkan dan nilai 

koefisien 

determinasi 100% 

diperoleh 98% 

variabel 

pendapatan 

memberikan 

pengaruh terhadap 

tingkat konsumsi 

UNSAM. 

Jurnal 

Samudra 

Ekonomi, 

Vol 3, no 2 

Oktober 

2017 

4 (Nurhayati 

& 

Briliandi, 

2019) 

Analisis 

Konsumsi 

Mahasiswa 

Universitas 

muhammadiyah 

Sukarta 

Konsumsi, 

Jenis 

kelamin 

Pendapatan 

orang tua, 

Indeks 

prestasi 

komulatif, 

Status tempat 

tinggal 

Hasil penelitian 

menunjukan 

bahwa responden 

terbanyak berasal 

dari keluarga 

dengan ekonomi 

menengah bawah, 

Jurnal 

Kajian 

Ekonomi, 

Febuari 

2019 Vol. 

4, no. 02 
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dan hasil analisis 

regresi 

menunjukan 

bahwa pendapatan 

orang tua, dan 

status tempat 

tinggal 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap pola 

konsumsi 

mahasiswa 

sedangkan indeks 

prestasi komulatif 

dan jenis kelamin 

tidak berpengaruh 

terhadap pola 

konsumsi 

mahasiswa. 

5 (Lisma & 

Haryono, 

2016) 

Analisi Perilaku 

Konsumsi 

Mahasiswa di 

Tinjau Dari 

Motif 

Bertransaksi 

(Studi Kasus 

Mahasiswa S1 

Pendidikan 

Ekonomi 

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Negri Malang 

Angkatan Tahun 

2012)  

Perilaku 

Konsumsi, 

Jenis 

Kelamin 

Motiv 

bertransaksi 

Hasil penelitian 

menunjukan motiv 

bertransaksi yang 

dilakukan 

mahasiswi dalam 

pembelian makan, 

produk fashion 

dilakukan karna 

mengikuti tren, 

melihat iklan, 

teman, merek dan 

diskon dan sedikit 

mahasiswa yang 

melakukan strategi 

mengalokasikan 

uang saku sebelum 

melakukan 

transaksi.  

JPE-

Volume 9, 

Nomer 1 

2016 

6 (Tama, 

2014) 

Pengeluaran 

Konsumsi 

Mahasiswa 

Program Studi 

Pendidikan 

Ekonomi 

Fakultas 

Ekonomi 

Pengeluaran 

konsumsi 

Pendapatan, 

Jenis 

Kelamin 

Hasil penelitian 

menunjukan 

bahwa terdapat 

perbedaan 

pengeluaran 

konsumsi 

mahasiswa 

berdasarkan 

Jurnal 

Pendidikan 

Ekonomi 

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Negri 

Yogyakarta 
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Universitas 

Negri 

Yogyakarta 

tempat tinggal, 

sementara itu tidak 

terdapat perbedaan 

pengeluaran 

konsumsi 

mahasiswa 

berdasarkan jenis 

kelamin, kelas 

tempat belajar dan 

status penerimaan 

beasiswa. 

Volume 

23, Tahun 

2014 

7 (Lutfiah , 

Hadi s, & 

Rokhmani, 

2015)   

Pengaruh 

Jumlah Uang 

Saku Dan 

Kontrol Diri 

Terhadap Pola 

Konsumsi 

Mahasiwa 

Jurusan 

Ekonomi 

Pembangunan 

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Negri Malang 

Konsumsi, 

Uang Saku 

Kotrol Diri  Penelitian ini 

menggunakan 

model regresi 

linier berganda 

yang menunjukan 

terdapatnya 

pengaruh positif 

dan signifikan 

antara jumlah uang 

saku, kontrol diri 

terhadap pola 

konsumsi 

mahasiswa.  

JPE- 

Volume 8, 

Nomor 1, 

2015 

8 (Abidin & 

Syahfiar 

Alif, 

2019) 

Analisis Pola 

Konsumsi Dan 

Gaya HIdup 

Mahasiswa 

Pendidikan 

Geografi 

Universitas 

Jember 

Angkatan 2018 

Konsumsi, 

Gaya Hidup  

Jenis 

Kelamin  

Hasil penelitian ini 

menunjukan 

bahwa tingkat pola 

konsumsi 

mahasiswa di 

pengaruhi oleh 3 

faktor yaitu tempat 

tinggal, 

kepemilikan dapur 

kos atau kontrakan 

dan di pondok 

serta kegiatan 

perkuliahan. Gaya 

hidup mahasiswa 

dapat 

dikelompokan 2 

yaitu pertama 

pencari hiburan 

dan olah raga 

berbayar kedua 

tidak suka hiburan 

ISSN 

2622-125X 

vol 2 No.2 

(2019) 
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dan olah raga 

gratis, serta rata-

rata pola konsumsi 

dan gaya hidup 

mahasiswa 

bertaraf rendah di 

karenakan mereka 

memiliki literasi 

keuangan dan 

pengendalian diri 

yang cukup baik.  

9 Wahyuni 

Tri 

Endang 

(2018) 

Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Perilaku 

Konsumsi 

Mahasiswa 

Fakultas 

Ekonomi PGRI 

Yogyakarta 

Konsumsi Kemampuan 

Manajemen, 

Pemahaman 

Konsep 

Ekonomi, 

Status Sosial 

Ekonomi 

Penelitian ini 

menggunakan 

teknik analisis 

regresi prediksi 

tiga. Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa 

kemampuan 

manajemen tidak 

memberikan 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap perilaku 

konsumsi 

responden. 

Pemahaman 

konsep ekonomi 

memberikan 

dampak positif dan 

signifikan 

terhadap perilaku 

konsumsi 

responden, efektif 

pada tingkat 

23,8%. Status 

sosial ekonomi 

orang tua 

memberikan 

dampak positif dan 

signifikan 

terhadap perilaku 

konsumsi 

responden, efektif 

pada tingkat 

JPE-

Volume 1, 

Nomer 1 

2018 
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7,74%. Bersamaan 

dengan itu, 

pemahaman 

konsep ekonomi 

dan status sosial 

ekonomi orang tua 

memberikan 

dampak positif dan 

signifikan bagi 

responden, efektif 

dalam tingkat 

32%. 

 

10 (Ariani, 

2014) 

Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Konsumsi Di 

Kabupaten 

Nagan Raya 

Konsumsi  PDRB Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa tingkat 

konsumsi otonom 

di Nagan Raya 

adalah sebesar Rp 

557,35 juta yang 

berarti bahwa 

tingkat konsumsi 

akan meningkat 

sebesar Rp 557,35 

juta sementara 

tingkat pendapatan 

tetap konstan. 

Selain itu, 

kecenderungan 

mengkonsumsi 

marjinal di Nagan 

Raya adalah 0,86. 

Ini menunjukkan 

bahwa 

peningkatan 

pendapatan satu 

persen akan 

meningkatkan 

tingkat konsumsi 

sebesar 0,86 

persen. 

Berdasarkan hasil 

uji-t, pendapatan 

secara signifikan 

signifikan untuk 

menjelaskan 

Volume 1, 

Nomer 1, 

mei 2014 

ISSN, 

2442-7411 
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variasi dalam 

konsumsi. 

 

 

2.2  Kerangka Pemikiran 

Kerangka ini adalah konsep untuk mengungkapkan dan menentukan 

persepsi dan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti dengan teori di atas. 

Merajuk pada teori yang ada, maka garis besar penelitian ini yaitu melihat pengaruh 

antara pendapatan atau uang saku, jenis kelamin, gaya hidup terhadap pola 

pengeluaran mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi melalui proses 

analisis data sebagaimana dapat dilihat dari kerangka teori 

 

 

2.2.1 Hubungan Uang Saku terhadap Pengeluaran Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Siliwangi 

Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari yang sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan 

penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Jika seseorang 

mempunyai pendapatsan tinggi maka konsumsinya pun akan tinggi, sementara 

seseorang yang memiliki keterbatasan pendapatan akan cenderung lebih rendah 

dalam melakukan kegiatan konsumsi (Suroto, 2000).  Hal ini diperkuat dengan 

penelitian Lutfiah dan Rokhmani (2015) menunjukan bahwa pendapatan atau uang 

saku berpengaruh positif terhadap pengeluaran. 
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2.2.2 Pengaruh gaya hidup terhadap pengeluaran Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Siliwangi  

 Gaya hidup adalah pola hidup seseorang didunia yang dieskpresikan dalam 

aktivitas, minat, dan opininya, dalam arti bahwa secara umum gaya hidup seseorang 

dapat dilihat dari aktivitas rutin yang dilakukan apa yang mereka pikirkan terhadap 

segala hal disekitarnya dan seberapa jauh dia peduli dengan hal itu dan juga apa 

yang dia pikirkan tentang dirinya sendiri dan juga dunia luar (Kotler,2002).   

Dalam fenomena gaya hidup mahasiswa yang berubah bukan lagi karena 

perubahnya kebutuhan.  Akan tetapi pada masa puber, bukan lagi orang tua yang 

menjadi model, melainkan orang-orang yang usianya sama. Hal ini menyebabkan 

mahasiswa mengimitasi perilaku yang dilakukan sekelilingnya. Hal ini diperkuat 

dengan penelitian Rika Pristian dan Fitri Astuti (2016) menunjukan bahwa gaya 

hidup berpengaruh positif signifikan terhadap pengeluaran.  

 

 

2.2.3  Hubungan Jenis Kelamin terhadap Pengeluaran Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Siliwangi  

Pengertian jenis kelamin atau dalam bahasa inggrisnya adalah seks, adalah 

merupakan suatu akibat dari dimorfisme seksual ( perbedaan sistematika tampakan 

luar antara individu yang mempunyai perbedaan jenis kelamin dalam spesies sama) 

hal ini diperkuat dengan penelitian Laila (2016), menunjukan jenis kelamin 

berpengaruh positif terhadap pengeluaran.  
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Berikut ini gambar kerangka yang skematis mengenai hubungan pendapatan 

(uang saku), jenis kelamin dan gaya hidup terhadap pengeluaran mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. 

Model Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

2.3  Hipotesis 

Hipotesis menurut Sugiono dalam Fahmi (2019) merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah yang diteliti. Dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat, pernyataan sementara karena 

jawaban yang diberikan hanya didasari pada fakta-fakta empiris yang diperoleh 

melalui pengumpulan data.  

Berdasarkan indentifkasi masalah dan kerangka pemikiran di atas, maka 

hipotesis atau dugaan sementara dalam penelitian ini penulisan merumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

1) Diduga secara parsial uang saku, jenis kelamin dan gaya hidup  berpengaruh 

positif terhadap pola pengeluaran Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 

Siliwangi. 

Pendapatan/ 

Uang saku 

D= laki-laki 1 

  Perempuan 0 

 

Gaya Hidup  

Pengeluaran  
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2)  Diduga secara bersama-sama uang saku, jenis kelamin dan gaya hidup  

berpengaruh positif terhadap pola pengeluaran Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Siliwangi 

 


