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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

  Universitas Ciputra merupakan salah satu Universitas swasta di Surabaya 

yang memiliki selogan utama Creating World Class Entrepreneurs memiliki 

lima fakultas besar. Fakultas Manajemen dan Bisnis memiliki beberapa 

program studi salah satunya Program Studi Akuntansi. Program Studi 

Akuntansi memiliki 4 angkatan mahasiswa yang masih aktif secara 

keseluruhan, yaitu angkatan 2014, angkatan 2015, angkatan 2016 dan angkatan 

2017. 

 

1.2 Deskriptif Karakteristik Responden 

1.2.1 Jenis Kelamin Responden 

 
 
Gambar 4.1 Persentase Jenis Kelamin Responden 

(Sumber : Data olahan Penulis,2017) 

Gambar 4.1 menunjukan bahwa responden yang berjenis kelamin 

perempuan merupakan responden terbanyak dalam penelitian ini yaitu 
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sebanyak 50 orang (62%), sedangkan 31 orang (38%) merupakan 

responden laki-laki.  

1.2.2 Angkatan Responden 

 

Gambar 4.2 Persentase Angkatan Responden 

(Sumber : Data olahan Penulis, 2017) 

Gambar 4.2 menunjukan bahwa responden angkatan 2015 merupakan 

responden terbanyak yang ada pada penelitian ini, yaitu sebanyak 30 orang 

(37%). Angkatan 2016 menjadi responden terbanyak kedua dengan jumlah 

27 orang (33%) dan angkatan 2014 merupakan responden angkatan 

tersedikit dengan jumlah 24 orang (30%). 

 

1.3 Deskriptif Variabel Penelitian 

1.3.1 Analisis Deskriptif Variabel Literasi Keuangan 

Tabel 4.1 Jawaban Responden terhadap Variabel Literasi Keuangan (X1)  

Variabel  Mean Std.deviation 

Literasi Keuangan 4,309 2,929 
(Sumber : Data olahan Penulis, lampiran C) 

 

Tabel 4.1 menunjukan nilai mean variabel literasi keuangan adalah 

4,309 dan standar deviation sebesar 2,929. Indikator dengan mean 

tertinggi dalam variabel literasi keuangan adalah indikator X1.3 dengan 
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pernyataan saya menggunakan bank untuk menyimpan tabungan, dengan 

nilai mean 4,33 (lampiran C) yang menyatakan bahwa mahasiswa 

Akuntansi Universitas Ciputra setuju menggunakan bank untuk 

menyimpan tabungan. Indikator dengan mean terendah adalah indikator 

X1.1 dengan pernyataan saya menggunakan perencanaan keuangan untuk 

mempertimbangkan biaya pengeluaran sehari-hari, dengan nilai mean 3,67 

(lampiran C) menunjukan bahwa setuju untuk menggunakan perencanaan 

keuangan. 

1.3.2 Analisis Deskriptif Variabel Gaya Hidup 

Tabel 4.2 Jawaban Responden terhadap Variabel Gaya Hidup (X2)  

Variabel  Mean Std.deviation 

Gaya Hidup 3,926 5,341 
(Sumber : Data olahan Penulis, lampiran C) 

 

Tabel 4.2 menunjukan nilai mean variabel gaya hidup adalah 3,926 

dan standar deviation sebesar 5,341. Indikator dengan mean tertinggi 

dalam variabel gaya hidup adalah indikator X2.5 dengan pernyataan 

prioritas saya adalah untuk keluarga, dengan nilai mean 4,40 (lampiran C) 

menunjukan bahwa setuju prioritas adalah keluarga. Indikator dengan 

mean terendah dalam variabel gaya hidup adalah indikator X2.6 dengan 

perrnyataan prioritas saya adalah pakaian yang saya gunakan, dengan nilai 

mean 3,40 (lampiran C) menunjukan bahwa ragu-ragu untuk prioritas 

dalam pakaian yang digunakan. 

 

1.3.3 Analisis Deskriptif Variabel Perilaku Konsumtif 

Tabel 4.3 Jawaban Responden terhadap Variabel Perilaku Konsumtif (Y)  

Variabel  Mean Std.deviation 

Perilaku Konsumtif 3,213 5,099 
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(Sumber : Data olahan Penulis, lampiran C) 

 

Tabel 4.3 menunjukan nilai mean variabel gaya hidup adalah 3,213 

dan standar deviation sebesar 5,099. Indikator dengan mean tertinggi 

dalam variabel perilaku konsumtif adalah indikator Y1 dengan pernyataan 

saya membeli barang atau jasa karena iming-iming diskon, dengan nilai 

mean 3,81 (lampiran C) menunjukan setuju untuk membeli barang. 

Indikator dengan mean terendah dalam variabel perilaku konsumtif adalah 

indikator Y5 dengan pernyataan saya membeli barang atau jasa karena 

mengidolakan model yang mengiklan, dengan nilai mean 2,67 (lampiran 

C) menunjukan ragu-ragu untuk membeli barang karena model yang 

mengiklan. 

 

1.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1.4.1 Hasil Uji Validitas Instrumen 

Suatu skala pengukuran dikatakan valid bila melakukan apa yang 

seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji 

validitas dapat diukur menggunakan Pearson Corelation. Jika korelasi 

nilai sig pada alpha sebesar 0,05, maka dinyatakan bahwa skala 

pengukuran telah valid (Sugiyono, 2014:112). 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas 

Indikator  Pearson  Sig. Keputusan 

Literasi 

Keuangan 

   

X1.1 0,612 0,000 Valid 

X1.2 0,652 0,000 Valid 

X1.3 0,299 0,007 Valid 
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X1.4 0,617 0,000 Valid 

X1.5 0,650 0,000 Valid 

X1.6 0,697 0,000 Valid 

Gaya Hidup    

X2.1 0,509 0,000 Valid 

X2.2 0,719 0,000 Valid 

X2.3 0,556 0,000 Valid 

X2.4  0,587 0,000 Valid 

X2.5 0,410 0,000 Valid 

X2.6 0,579 0,000 Valid 

X2.7 0,463 0,000 Valid 

X2.8 0,611 0,000 Valid 

X2.9 0,301 0,006 Valid 

X2.10 0,306 0,006 Valid 

X2.11 0,455 0,000 Valid 

X2.12 0,462 0,000 Valid 

Perilaku 

Konsumtif 

   

Y1 0,562 0,000 Valid 

Y2 0,646 0,000 Valid 

Y3 0,699 0,000 Valid 

Y4 0,726 0,000 Valid 

Y5 0,739 0,000 Valid 

Y6 0,705 0,000 Valid 

Y7 0,473 0,000 Valid 
(Sumber : Data olahan Penulis, lampiran D) 

 Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa indikator pertanyaan 

yang digunakan untuk menerangkan variabel Literasi Keuangan (X1), 

Gaya Hidup (X2), dan Perilaku Konsumtif (Y) memiliki pearson 

correlation antara 0,299 sampai 0,739 dan nilai signifikansi pada alpha < 

0,05.  Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator pertanyaan 

yang digunakan pada penelitian ini dinyatakan telah valid. 

1.4.2 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabel adalah instrumen yang digunakan beberapa kali untuk 

mengukur objek data yang sama, dan menghasilkan data yang sama. 
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Realibilitas merupakan syarat untuk pengujuian validitas. Seluruh data 

dinyatakan reliabel apabila koefisien reliabilitas minimal 0,6 (Sugiyono, 

2014:112). 

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s 

Aplha 

Keterangan 

Literasi Keuangan(X1) 0,608 Reliabel 

Gaya Hidup(X2) 0,728 Reliabel 

Perilaku Konsumtif(Y) 0,769 Reliabel 

(Sumber : Data olahan Penulis, lampiran E) 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukan masing-masing variabel 

memiliki Cronbach’s Aplha > 0,6. Nilai Cronbach’s Aplha terbesar adalah 

0,769 pada Perilaku Konsumtif dan terkecil adalah Literasi Keuangan 

0,608. Dengan demikian, dapat disimpulkan seluruh variabel dalam 

penelitian ini telah dapat diuji kembali dengan data yang sama. 

 

1.5 Uji Asumsi Klasik 

1.5.1 Hasil Uji Normalitas  

 Menurut Ghozali (2012:67) uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. 

Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data 

normal. 

Tabel 4.6 Uji Kolmogorov-smirnof test 

Sig 0,593 

(Sumber : Data olahan Penulis, lampiran F) 
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 Pada tabel 4.6 nilai Kolmogorov-smirnof test sebesar 0,771 dengan 

signifikan sebesar 0,593 > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data pada 

penelitian ini dapat dikatakan telah berdistribusi normal. 

1.5.2 Hasil Uji Heterokedastistas 

Uji heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual untuk smua pengamatan pada model 

regresi (Priyanto, 2011:83). Metode yang digunakan dalam uji 

heteroskedastisitas adalah uji Spearman’s. Tujuan uji heteroskedastisitas 

adalah untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan varian dari residual 

model regresi. Ketentuan yang digunakan dalam uji Spearman’s adalah 

jika nilai signifikan > 5% maka tidak terjadi penyimpangan 

heteroskedastisitas pada variabel bebas yang diteliti. 

Tabel 4.7 Hasil Spearman’s 

Variabel   Sig. 

Literasi keuangan 0,678 

Gaya hidup 0,691 
(Sumber : Data olahan Penulis, lampiran F) 

Tabel 4.7 menunjukan nilai signifikasi variabel literasi keuangan 0,678 

> 0,05, dimana menunjukan bahwa tidak terjadi heterokedastistas pada 

variabel X1. Variabel gaya hidup memiliki nilai signifikasi 0,691 > 0,05 

yang menunjukan tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel X2. 

1.5.3 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linier yang 

sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen atau bebas 

dalam model regresi (Priyanto, 2011:89). Uji multikolinearitas diukur dengan 
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menggunakan nilai VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai VIF kurang dari 

10, maka gejala multikolinearitas tidak terjadi. Jika nilai VIF lebih besar dari 

10, maka terjadi multkolinearitas. Semakin besar kolerasi di antara variabel 

bebas, maka tingkat keasalahan dari koefisien regresi semakin besar sehingga 

standar errornya juga semakin besar. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel  VIF 

Literasi keuangan 1,098 

Gaya hidup 1,098 

(Sumber : Data olahan Penulis, lampiran F) 

Tabel 4.8 menunjukan bahwa nilai VIF 1,098 < 10, maka tidak terjadi gejala 

multikolinearitas. Dengan demikian model regresi dari penelitian ini telah 

terbebas dari multikolinearitas, karena tidak ditemukan adanya korelasi antara 

variabel bebas pada penelitian ini. 

4.5.4  Uji Liniearitas 

Uji linieritas memiliki tujuan untuk melihat keadaan dimana antara variabel 

bebas dan variabel memiliki hubungan yang bersifat linier (Santoso, 2011:52). 

Hubungan variabel bebas dan variabel terikat dikatakan linier apabila deviation 

from linearity signifikannya lebih besar dari 0,05. 

Tabel 4.9 Hasil Uji Linearitas 

 linearity 

Literasi  0,496 
Gaya hidup 0,000 

(Sumber : Data olahan Penulis, lampiran F) 

Tabel 4.10 menunjukan nilai liniearity 0,496 > 0,05 yang artinya tidak 

terdapat hubungan linear antara variabel perilaku konsumtif (Y) dengan 
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variabel literasi keuangan(X1). Nilai liniearity 0,000 < 0,05 menunjukan ada 

hubungan liniearitas antara perilaku konsumtif dan gaya hidup (X2). 

 

1.6 Analisis Regresi Linear Berganda 

Menurut Malhotra (2012:560) analisi regresi merupakan prosedur yang 

bergerak bebas untuk manganalisa hubungan antara satu variabel terikat dan 

satu atau lebih variabel bebas. Tujuan dari regresi liner berganda adalah 

mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel terikat dan variabel bebas. 

Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Variabel  Nilai  

Constant  1.647 

Literasi Keuangan -0.139 

Gaya Hidup 0.514 
(Sumber : Data olahan Penulis, lampiran G) 

Tabel 4.12 menunjukan bahwa nilai regresi Literasi Keuangan sebesar -

0,139 membuat setiap kenaikan variabel literasi keuangan, maka akan 

menurunkan perilaku konsumtif sebesar 0,139 dengan asumsi apabila variabel 

lain bernilai konstan. Tabel 4.12 menunjukan bahwa nilai regresi gaya hidup 

sebesar 0,514 membuat setiap kenaikan variabel gaya hidup, maka akan 

menaikan perilaku konsumtif sebesar 0,514 dengan asumsi apabila variabel 

lain bernilai konstan 

 

1.7 Uji Hipotesis 

1.7.1 Hasil Uji Signifikansi Individual (Uji t) 
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Menurut Kuncoro (2012:239) uji statistik t pada dasarnya menguji 

seberapa jauh suatu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan 

variabel terikat 

Tabel 4.11 Hasil Uji t 

Variabel t Sig. 

Literasi keuangan -0,788 0,433 

Gaya hidup 5,312 0,000 
 (Sumber : Data olahan Penulis, lampiran G) 

Berdasarkan tabel 4.14 maka pengaruh antara variabel independen 

terhadap variabel dependen secara individual adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Literasi Keuangan 

Nilai t yang negatif 0,788 dengan signifikansi sebesar 0,433 > 0,05 pada 

variabel literasi keuangan (X1) menunjukan bahwa literasi keuangan 

tidak berpengaruh terhadap perilaku konsumtif secara individual. Oleh 

karena itu hipotesis pertama pada penelitian ini yang menyampaikan 

bahwa Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku 

konsumtif mahasiswa Universitas Ciputra Akuntansi tahun 2014-2016, 

ditolak. 

2. Variabel Gaya Hidup 

Nilai t yang positif 5,312 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 pada 

variabel gaya hidup (X2) menunjukan bahwa gaya hidup berpengaruh 

positif terhadap perilaku konsumtif secara individual. Oleh karena itu, 

hipotesis kedua pada penelitian ini menyampaikan bahwa gaya hidup 

berpengaruh positif terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Universitas 

Ciputra Akuntansi tahun 2014-2016, diterima. 
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1.7.2 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas 

berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat (Soewito, 2013:89). 

Pengolahan data akan dilakukan dengan menggunakan program SPSS. 

Ketentuan yang akan digunakan adalah jika nilai signifikansi pada uji F ≤ 0,05, 

maka Ho ditolak dan H1 diterima. 

Tabel 4.12 Hasil Uji F 

F  Sig. 

14.458 0.000 
(Sumber : Data olahan Penulis, lampiran G) 

Nilai signifikansi F sebesar 14,458 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 

0,05 menunjukan bahwa variabel literasi keuangan dan gaya hidup sebagai 

variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan terhadap perilaku konsumtif.  

1.8 Analisis Koefisien Korelasi (R) 

Koefisien korelasi bertujuan untuk membuktikan dan mecari hubungan dua 

variabel yang berbentuk interval atau rasio. Bila angka koefisien korelasi 

menunjukan positif maka kedua variabel mempunyai hubungan searah 

(Kuncoro, 2013).  

Tabel 4.13 Hasil Uji R 

 R 

Variabel  0,520 

(Sumber : Data olahan Penulis, lampiran H) 

 

Tabel 4.15 menunjukan bahwa nilai R yang dihasilkan penelitian ini adalah 

sebesar 0,520. Nilai koefesien R menunjukan apabila terjadi kenaikan pada 

literasi keuangan dan gaya hidup maka akan sejalan dengan variabel perilaku 

konsumtif. 

1.9 Analisis Koefisien Determinasi Berganda (R2) 
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Koefisien determinasi bertujuan untuk melihat seberapa tinggi model 

sebuah penelitian untuk menerangkan variasi dari variabel bebas. Apabila nilai 

koefesien determinasi kecil maka kemampuan variabel bebas untuk 

memperjelas variabel terikat terbatas (Kuncoro, 2013).  

Tabel 4.14 Hasil Uji  R2 

 R2 

Variabel  0,270 
 

(Sumber : Data olahan Penulis, lampiran G) 

Tabel 4.16 menunjukan nilai R2 pada penelitian ini adalah sebesar 0,270. 

Hal tersebut menunjukan bahwa nilai variabel literasi keuangan dan gaya 

hidup yang dapat menerangkan variabel perilaku konsumtif adalah sebesar 

27% dan 73% perilaku konsumtif dapat dijelaskan oleh variabel lainnya 

diluar dari variabel literasi keuangan dan gaya hidup. 

 

1.10 Pembahasan 

4.10.1 Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif 

   Literasi keuangan adalah pengetahuan dan pemahaman atas konsep 

keuangan yang digunakan untuk membuat pilihan keuangan yang efektif 

(PISA, 2012) dalam (Dikria & Mintari, 2016:3). Hasil analisis deskriptif 

literasi keuangan menunjukan hasil pertanyaan dengan mean tertinggi dalam 

variabel literasi keuangan adalah indikator X1.3 dengan pernyataan saya 

menggunakan bank untuk menyimpan tabungan, dengan nilai mean 4,33 

(lampiran C) yang menyatakan bahwa mahasiswa Akuntansi Universitas 

Ciputra setuju menggunakan bank untuk menyimpan tabungan. Hasil 

pertanyaan dengan mean terendah adalah indikator X1.1 dengan pernyataan saya 
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menggunakan perencanaan keuangan untuk mempertimbangkan biaya 

pengeluaran sehari-hari, dengan nilai mean 3,67 (lampiran C) menunjukan 

bahwa setuju untuk menggunakan perencanaan keuangan. Menurut OJK 

(2013:35) seseorang yang memiliki kebiasaan menabung akan mencegah dari 

kebiasaan membeli barang yang tidak dibutuhkan. Menurut Alam (2013:56) 

membuat pembukuan keuangan dapat memahami dan mengetahui hal mana 

yang dibutuhkan dan hal mana yang diinginkan. 

Nilai t yang negatif 0,788 dengan signifikansi sebesar 0,433 > 0,05 pada 

variabel literasi keuangan (X1) menunjukan bahwa literasi keuangan 

mahasiswa Akuntansi Universitas Ciputra tidak berpengaruh terhadap perilaku 

konsumtif secara individual, walaupun uji nilai regresi Literasi Keuangan 

negatif 0,139 membuat setiap kenaikan variabel literasi keuangan, maka akan 

menurunkan perilaku konsumtif. Nilai liniearity pada variabel literasi 

keuangan adalah 0,496 > 0,05. Menurut Santoso (2014:52) Uji linieritas 

memiliki tujuan untuk melihat keadaan dimana antara variabel bebas dan 

variabel terikat memiliki hubungan yang bersifat linier, yang artinya tidak 

terdapat hubungan linear antara variabel perilaku konsumtif (Y) dengan 

variabel literasi keuangan(X1). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

mahasiswa Akuntansi Universitas Ciputra yang sudah mempelajari 

perencanaan keuangan, investasi dan simpan pinjam pada mata kuliah financial 

management tidak memiliki hubungan terhadap perilaku konsumtif. 

Hipotesis pertama penelitian ini yang menyebukan bahwa  pengaruh literasi 

keuangan terhadap perilaku konsumtif Mahasiswa Akuntansi Universitas 
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Ciputra tahun 2014-2016 ditolak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian  yang dilakukan oleh (Kusumaningtyas, 2017:1-9) yang menunjukan 

bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap perilaku konsumtif siswa 

SMA Taman Sidoarjo. 

1.10.2 Pengaruh Gaya Hidup terhadap Perilaku Konsumtif 

Gaya hidup (lifestyle) adalah pola hidup manusia dalam dunia yang 

dilakukan dalam aktivitas, minat, dan opini (Kotler, 2002) dalam (Setiawan, 

2014:9) Sedangkan (Suyanto, 2013:141) dalam (Kusumaningtyas, 2017:3) 

gaya hidup adalah kegiatan yang berhubungan dengan upaya membuat diri 

eksis dalam cara tertentu dan berbeda dari kelompok lain. Pada penelitian ini 

indikator penelitian gaya hidup adalah aktivitas (hobi, liburan, hiburan dan 

belanja), minat (keluarga, rekreasi,pakian dan media), dan opini (diri sendiri, 

sosial, pendidikan dan masa depan). 

Hasil analisis deskriptif gaya hidup menunjukan Indikator dengan mean 

tertinggi dalam variabel gaya hidup adalah indikator X2.5 prioritas saya adalah 

untuk keluarga dengan nilai mean 4,40 (lampiran C) menunjukan bahwa setuju 

prioritas adalah keluarga. Indikator dengan mean terendah dalam variabel gaya 

hidup adalah indikator X2.6 prioritas saya adalah pakaian yang saya gunakan 

dengan nilai mean 3,40 (lampiran C) menunjukan bahwa ragu-ragu untuk 

prioritas dalam pakaian yang digunakan. Keluarga memberikan andil dalam 

pembentukan gaya hidup, karena keluarga merupakan lingkungan paling dekat 

dengan saat melakukan interaksi yang lebih sering dilakukan (Suryani, 

2013:129) 
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Nilai t yang positif 5,312 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 pada 

variabel gaya hidup (X2) menunjukan bahwa gaya hidup berpengaruh positif 

terhadap perilaku konsumtif secara individual. Oleh karena itu, hipotesis 

kedua penelitian ini yang menyebutkan bahwa gaya hidup berpengaruh 

positif terhadap perilaku konsumtif mahasiswa akuntansi Universitas Ciputra 

tahun 2014-2016 diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Kanserina, 2015:1-12) yang menunjukan bahwa gaya hidup 

berpengaruh positif terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Pendidikan 

UNDIKSHA 2015.  

1.11 Implikasi Manajerial 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa literasi keuangan tidak 

berpengaruh pada perilaku konsumtif mahasiswa Akuntansi Universitas 

Ciputra tahun 2014-2016. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka 

implikasi manajerial pada penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 4.15 Implikasi Manajerial 

Indikator Sebelum Penelitian Sesudah Penelitian 

X2.1 Mahasiswa setuju 

melakukan hobi apabila 

waktu lenggang 

Mahasiswa bisa lebih 

menggunakan waktu 

lenggang untuk hal yang 

bermanfaat 

X2.2 Mahasiswa setuju 

melakukan liburan bila 

ada waktu libur 

Mahasiswa bisa lebih 

menggunakan waktu libur 

untuk hal yang bermanfaat 

X2.3 Mahasiswa setuju untuk 

sering mengalokasikan 

diri untuk menghibur diri 

Mahasiswa bisa lebih 

mengalokasikan waktu untuk 

hal yang bemanfaat 

X2.4 Mahasiswa setuju 

mengalokasikan waktu 

untuk berbelanja 

Mahasiswa bisa lebih 

mengurangi waktu untuk 

berbelanja  

X2.5 Mahasiswa setuju 

prioritas adalah keluarga 

Mahasiswa bisa 

mempertahankan dan lebih 
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memprioritaskan untuk 

keluarga 

X2.6 Mahasiswa ragu-ragu 

prioritas adalah pakaian 

yang digunakan 

Mahasiswa bisa menurunkan 

prioritas untuk pakaian yang 

digunakan 

X2.7 Mahasiswa setuju 

prioritas adalah untuk 

berekreasi 

Mahasiswa bisa lebih 

menurunkan prioritas untuk 

berekreasi 

X2.8 Mahasiswa ragu-ragu 

prioritas adalah dalam 

media sosial 

Mahasiswa bisa menurunkan 

prioritas dalam media sosial 

X2.9 Mahasiswa setuju 

tindakan yang digunakan 

melalui keputusan sendiri 

Mahasiswa bisa melakukan 

tindakan dengan melakukan 

keputusan atas dasar diri 

sendiri 

X2.10 Mahasiswa setuju 

tindakan yang dilakukan 

berdasarkan pengaruh 

sosial 

Mahasiswa bisa melakukan 

tindakan dengan 

mengadaptasi pengaruh dari 

sosial 

X2.11 Mahasiswa setuju 

melakukan tindakan 

berdasarkan pengetahuan 

yang dimiliki 

Mahasiswa bisa menerapkan 

pengetahuan yang dimiliki 

untuk melakukan tindakan 

X2.12 Mahasiswa setuju 

melakukan tindakan 

berdasarkan alasan masa 

depan 

Mahasiswa bisa 

mempertimbangkan masa 

depan untuk melkukan 

tindakan yang dilakukan 

. (Sumber : Data olahan Penulis, 2017) 

 


