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LAMPIRAN A 

KUESIONER PENELITIAN 

 

Dengan hormat, 

Berkenan dengan penelitian proposal skripsi saya yang berjudul “Pengaruh 

Literasi Keuangan Dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa 

Akuntansi Universitas Ciputra Tahun 2014-2016”. Saya sangat membutuhkan 

informasi dari anda untuk menyelesaikan proposal skripsi ini, oleh karena itu, saya 

mengharapkan bantuan anda untuk mengisi angket ini. Informasi atau data yang 

diperoleh bersifat rahasia dan hanya akan dipergunakan untuk penelitian ini. Sebelum 

dan sesudahnya, saya mengucapkan terimakasih atas kesediaan anda untuk membatu 

dalam pengisian angket ini. 

Hormat saya, 

 

Agustio Adhi Sisputro 

 

Identitas responden  

Nama : 

Nim : 

Angkatan  : 



A-2 
 

Petunjuk pengisian : 

1. Jawablah pernyataan ini dengan jujur dan benar 

2. Bacalah terlebih dahulu pernyataan dengan cermat sebelum anda memulai untuk 

menjawabnya. 

3. Berilah tanda (√) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pilihan anda. 

 

Keterangan: 

SS = Sangat Setuju RR = Ragu-Ragu STS = Sangat Tidak Setuju 

S = Setuju  TS = Tidak Setuju 

No. Pernyataan STS TS RR S SS 

LITERASI KEUANGAN 

1 Saya menggunakan perencanaan 

keuangan untuk mempertimbangkan 

biaya pengeluaran sehari-hari 

     

2 Saya mengetahui tujuan perencanaan 

keuangan untuk terlepas dari kesulitan 

keuangan 

     

3 Saya menggunakan bank untuk 

menyimpan tabungan 
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4 Saya mengetahui tujuan asuransi untuk 

perlindungan akibat risiko yang tidak 

terduga 

     

5 Saya mengetahui pasar modal 

merupakan sarana pendanaan bagi 

perusahaan maupun pemerintah 

     

6 Saya mengetahui pasar modal 

merupakan salah satu alat investasi 

     

GAYA HIDUP STS TS RR S SSS 

7 Saya selalu melakukan hobi apabila 

waktu lenggang 

     

8 Saya selalu berliburan apabila liburan      

9 Saya sering mengalokasikan waktu 

untuk hiburan diri 

     

10 Saya sering mengalokasikan waktu 

untuk belanja  

     

11 Prioritas saya adalah untuk keluarga      

12 Prioritas saya adalah pakaian yang saya 

gunakan 

     

13 Prioritas saya berekreasi      

14 Prioritas saya dalam media sosial       
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15 Tindakan yang saya lakukan melalui 

keputusan diri sendiri 

     

16 Tindakan yang saya lakukan 

berdasarkan pengaruh sosial 

     

17 Tindakan saya berdasarkan pengetahuan 

Pendidikan yang saya miliki 

     

18 Tindakan yang saya buat berdasarkan 

alasan masa depan 

     

PERILAKU KONSUMTIF STS TS RR S SS 

19 Saya membeli barang atau jasa karena 

iming-iming diskon 

     

20 Saya membeli barang atau jasa karena 

kemasan menarik 

     

21 Saya membeli barang atau jasa untuk 

menjaga penampilan diri dan gengsi 

     

22 Saya membeli barang atau jasa karena 

simbol status 

     

23 Saya membeli barang atau jasa karena 

mengidolakan model yang mengiklan 

     

24 Saya membeli karena mahal, agar 

memiliki rasa percaya diri 
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25 Saya pernah membeli dua produk sejenis 

dengan beda merk 

     

 

 

 Terimakasih untuk partisipasinya dalam mengisi angket untuk keperluan data  

penelitian skripsi dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan Dan Gaya Hidup Terhadap 

Perilaku Konsumtif Mahasiswa Akuntansi Universitas Ciputra tahun 2014-2016. 

 


