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ABSTRACT 
 

In this globalization era, consumptive behavior becomes interesting topic to be observed. 
People become very consumptive about anything without consider between something needs 
and desires. The purpose of this research is to examine the effect of financial literacy and 
demographic factor to consumptive behavior. Samples were drawn from 110 students of 
bussiness college in Surabaya. Method of data collection is through distribution of 
questionnaires with judgment sampling technique. Multiple Regression Analysis is used to 
test the hyphothesis. The result of this study show that financial literacy indecrease 
consumptive behavior of business college students in Surabaya and demographic factor has 
no positive effect on consumptive behavior of business college students in Surabaya. 
 
Keywords : Financial Literacy, Gender, Parents Job and Consumptive Behavior. 
 
 
PENDAHULUAN 
 
Perkembangan jaman saat ini tumbuh 
begitu pesatnya, sehingga dalam 
memenuhi kebutuhannya, konsumen 
seringkali didorong oleh motif tertentu 
untuk mendapatkan barang atau jasa yang 
dibutuhkannya. Masyarakat saat ini 
menjadi sangat konsumtif terhadap apapun 
yang dilihatnya tanpa memandang hal 
tersebut merupakan kebutuhan atau 
keinginan semata. Masyarakat dari 
kalangan menengah ke atas bahkan 
kalangan menengah ke bawah tidak akan 
lepas dari perilaku konsumtif tersebut. 

Fenomena perilaku konsumtif 
terhadap masyarakat yang ditunjukkan 
melalui salah satu berita dari media online 
mengabarkan bahwa kebanyakan orang 

Indonesia memiliki perilaku konsumtif 
dalam pembelian smartphone dan  tablet 
(techno.okezone.com). Konsumerisme 
tanpa disadari sudah menjadi budaya dan 
menjurus menjadi penyakit sosial yang 
berpotensi menciptakan masyarakat 
individualis dan matrealistis, bahkan 
mengarah ke hedonism (Indah Imawati, 
Sulsilaningsing dan Elvia Ivada, 2013). 

Perilaku konsumtif tidak hanya 
terjadi di kalangan orang dewasa saja, 
tetapi juga terjadi pada remaja (Indah 
Imawati, Sulsilaningsing dan Elvia Ivada, 
2013). Karena pola konsumsi setiap 
individu terbentuk ketika usia remaja. 
Kenyataan yang banyak dijumpai saat ini 
adalah kecenderungan remaja yang meniru 
gaya hidup konsumtif yang serba up to 
date. Perilaku konsumtif tersebut dapat 
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terlihat oleh mahasiswa yang dengan rela 
mengeluarkan uangnya untuk memenuhi 
keinginan bukan kebutuhan, seperti 
membeli barang-barang branded, membeli 
alat komunikasi baru,  tempat berkumpul 
dengan teman-teman bukan lagi kaki lima 
tetapi coffee shop, dan lain sebagainya. 
Setiap mahasiswa ingin terlihat eksis, tidak 
ketinggalan jaman dan berusaha mengikuti 
tren saat ini. Jika mahasiswa berteman 
dengan pemilik smartphone berteknologi 
tinggi, maka mahasiswa tersebut akan 
berusaha memiliki smartphone yang lebih 
canggih. 

 Variabel lain yang mempengaruhi 
perilaku konsumtif adalah literasi 
keuangan. Literasi keuangan dapat 
diartikan sebagai pengetahuan keuangan 
dengan tujuan mencapai kesejahteraan 
(Lusardi & Mitchell, 2007). Financial 
literacy berpengaruh negatif terhadap 
perilaku konsumtif remaja, yaitu ketika 
financial literacy meningkat maka perilaku 
konsumtif akan menurun (Indah Imawati, 
Sulsilaningsing dan Elvia Ivada, 2013). 

Faktor lain yang mempengaruhi 
perilaku konsumtif adalah faktor 
demografi. Robb dan Sharpe (2009) 
mengatakan demografi sebagai suatu studi 
yang mempelajari karakteristik, sikap dan 
perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, seperti jenis kelamin, 
status pendidikan dan pendapatan. Bashar, 
Ahmad and Wasiq (2013) menyatakan 
bahwa faktor demografi yang meliputi 
jenis kelamin dan pekerjaan orang tua 
berpengaruh positif signifikan terhadap 
perilaku konsumtif. Wiraswasta 
merupakan pekerjaan yang 
palingberpengaruh terhadap perilaku 
konsumtif daripada kategori yang lain, 
seperti pegawai negeri dan swasta. Jenis 
kelamin yang lebih berpengaruh terhadap 
perilaku konsumtif adalah perempuan. 

Di beberapa penelitian sebelumnya 
yang berkaitan dengan literasi keuangan di 
kalangan mahasiswa sudah banyak 
dilakukan. Namun hal tersebut tetap 
mendorong dilakukannya penelitian 
dengan beberapa pengembangan, agar 

mendapat temuan mengenai tingkat literasi 
keuangan dan faktor demografi di 
kalangan mahasiswa yang tidak hanya 
dilihat dari status ekonomi keluarga, 
pemberian kartu kredit dan lain 
sebagainya, tetapi dengan pengembangan 
akan adanya literasi keuangan akan 
berpengaruh atau tidak terhadap perilaku 
konsumtif dan faktor demografi yang 
meliputi jenis kelamin dan pekerjaan orang 
tua akan berpengaruh atau tidak terhadap 
perilaku konsumtif. Serta pengembangan 
akan responden yang dituju adalah 
mahasiswa bisnis. 
 
KERANGKA TEORITIS YANG 
DIPAKAI DAN HIPOTESIS 
 
Perilaku Konsumtif 
Perilaku konsumtif diartikan sebuah 
perilaku membeli dan menggunakan 
barang yang tidak didasarkan pada 
pertimbangan yang rasional dan memiliki 
kecenderungan untuk mengkonsumsi 
sesuatu tanpa batas dimana individu lebih 
mementingkan faktor keinginan daripada 
kebutuhan serta ditandai oleh adanya 
kehidupan mewah dan berlebihan, 
penggunaan segala hal yang paling mewah 
yang memberikan kepuasan dan 
kenyamanan fisik (Triyaningsih, 2011). 

Perilaku konsumtif juga diartikan 
sebagai suatu tindakan memakai produk 
yang tidak tuntas, artinya belum habis 
sebuah produk yang dipakai seseorang 
telah menggunakan produk jenis yang 
sama dari merek lainnya atau dapat 
disebutkan, membeli barang karena adanya 
hadiah yang ditawarkan atau membeli 
suatu produk karena banyak orang 
memakai barang tersebut (Sumartono, 
2002 : 117). Menurut Sumartono (2002 : 
119) indikator perilaku konsumtif, yaitu : 
1. Membeli produk karena iming-iming 

hadiah. 
2. Membeli produk karena kemasannya 

menarik. 
3. Membeli produk demi menjaga 

penampilan diri dan gengsi. 
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4. Membeli produk atas pertimbangan 
harga (bukan atas dasar manfaat atau 
kegunaannya). 

5. Membeli produk untuk menjaga simbol 
status. 

6. Memakai produk karena mengidolakan 
model yang mengiklankan. 

7. Membeli produk dengan harga mahal 
akan menimbulkan rasa percaya diri 
yang tinggi. 

8. Mencoba lebih dari dua produk sejenis 
(merek berbeda). 

 
Literasi Keuangan 
Literasi keuangan dapat diartikan sebagai 
pengetahuan keuangan dengan tujuan 
mencapai kesejahteraan (Lusardi & 
Michell, 2007). Menurut Kiyosaki (2008) 
kecerdasan finansial atau literasi keuangan 
adalah bagian dari kecerdasan mental 
seseorang yang berhubungan dengan 
bagaimana mencari solusi masalah 
keuangan. 

Literasi keuangan adalah 
pengetahuan keuangan dan kemampuan 
untuk mengaplikasikannya (knowledge 
and ability) (Lusardi & Mitchell, 2009). 
Literasi keuangan dipengaruhi oleh jenis 
kelamin dan situasi keluarga (Lusardi, 
Mitchell & Curto, 2010), usia, pengalaman 
dan etnis (Lusardi & Mitchell, 2007). 

Menurut Chen and Volpe (2002), 
literasi keuangan memiliki 4 aspek utama, 
yaitu pengetahuan umum keuangan, 
tabungan, asuransi dan investasi yang 
sesuai dengan pengelolaan keuangan 
pribadi. 
 
Faktor Demografi 
Robb dan Sharpe (2009) mengatakan 
demografi sebagai suatu studi yang 
mempelajari karakteristik, sikap dan 
perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh 
beberapa faktor seperti jenis kelamin, 
status pendidikan dan pendapatan. 
Beberapa variabel demografi yang akan 
digunakan dalam penelitian ini meliputi 
jenis kelamin dan pekerjaan orang tua. 
Pengaruh Literasi Keuangan terhadap 
Perilaku Konsumtif 

Menurut Brougham, Jacobs-Lawson, 
Douglas and Trujillo (2010)  
mengungkapkan bahwa perilaku konsumtif 
mahasiswa bervariasi, tergantung pada 
siapa yang menanggung kewajiban (diri 
sendiri, orang tua atau keduanya). Seorang 
mahasiswa dengan pengetahuan keuangan 
yang tinggi dimungkinkan memiliki 
perilaku konsumtif yang tinggi pula, 
dikarenakan pembayaran hutang yang 
dilakukan oleh orang tua. Sedangkan, 
dengan pengetahuan yang rendah 
dimungkinkan memiliki literasi keuangan 
yang rendah pula, dikarenakan 
pembayaran hutang yang dilakukan oleh 
diri sendiri. 
Hipotesis 1 : Literasi keuangan 
menurunkan perilaku konsumtif 
mahasiswa bisnis di Surabaya. 
 
Pengaruh Faktor Demografi terhadap 
Perilaku Konsumtif 
Bashar, Ahmad and Wasiq (2013) 
menyatakan bahwa faktor demografi yang 
meliputi jenis kelamin dan pekerjaan orang 
tua berpengaruh positif terhadap perilaku 
konsumtif. 
1. Jenis kelamin 

Bashar, Ahmad and Wasiq (2013) 
dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 
jenis kelamin berpengaruh positif terhadap 
perilaku konsumtif. Perempuan memiliki 
perilaku konsumtif yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan laki-laki, dimana 
ketika melakukan pembelian perempuan 
lebih sering didasarkan pada keinginan dan 
kehidupan sosial, sedangkan laki-laki 
didasarkan pada kebutuhan pribadi. 
2. Pekerjaan orang tua 

Bashar, Ahmad and Wasiq (2013) 
dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 
pekerjaan berpengaruh positif terhadap 
perilaku konsumtif. Wiraswasta 
merupakan pekerjaan yang paling 
berpengaruh terhadap perilaku konsumtif 
daripada kategori yang lain, seperti 
pegawai negeri dan swasta. 
Hipotesis 2 : Faktor demografi jenis 
kelamin perempuan berpengaruh positif 
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signifikan terhadap perilaku konsumtif 
mahasiswa bisnis di Surabaya. 
Hipotesis 3 : Faktor demografi pekerjaan 
orang tua wiraswasta berpengaruh positif 
signifikan terhadap perilaku konsumtif 
mahasiswa bisnis di Surabaya. 
Kerangka pemikiran yang mendasari 
penelitian ini dapat digambarkan sebagai 
berikut : 
penelitian kolaborasi dengan kerangka 
pemikiran sebagai berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

        
 
 
      H1 – 
 
      H2 + 
 
 
 
      H3 + 
 
 
 
 
Keterangan  = pengaruh 

 
Gambar 2 

Kerangka Pemikiran 
 

METODE PENELITIAN 
 
Klasifikasi Sampel 
Populasi penelitian adalah totalitas objek 
atau keseluruhan item psikologis yang 
dibatasi oleh kriteria tertentu (Supriyanto, 
2009 : 120). Populasi dalam penelitian ini 
adalah mahasiswa yang berada di 
Surabaya. 

Sampel adalah suatu himpunan 
bagian (subset) dari unit populasi 
(Mudrajad, 2013 : 118). Sampel yang 
digunakan sebagai responden adalah 120 
mahasiswa bisnis. Wilayah penyebaran 
sampel yang digunakan sebagai objek 
penelitian ini adalah perguruan tinggi di 
Surabaya, meliputi Universitas Airlangga, 
Universitas Surabaya, Sekolah Tinggi Ilmu 
Ekonomi Perbanas Surabaya dan Sekolah 
Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. 

Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah non-
random sampling, dimana teknik 
penarikan sampel yang tidak memberikan 
kesempatan atau peluang yang sama bagi 
setiap unsur/anggota populasi ntuk dipilih 
menjadi sampel (Supriyanto, 2009 : 125) 
dengan menggunakan metode judgement 
sampling dimana teknik penarikan sampel 
yang diambil dari anggota populasi 
menurut kehendak hati peneliti itu sendiri 
(Supriyanto, 2009 : 125). 
 
 
Data Penelitian 
Berdasarkan jenis penelitian berkaitan 
dengan tingkatan ekplanasinya, penelitian 
ini termasuk dalam kategori penelitian 
asosiatif, dimana penelitian ini untuk 
menghubungkan variabel satu dengan 

Perilaku 
Konsumtif 

Faktor Demografi 
Jenis Kelamin 

Faktor Demografi 
Pekerjaan Orang 

Tua 

Literasi 
Keuangan 
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variabel yang lain, yaitu perilaku 
konsumtif dengan literasi keuangan dan 
faktor demorafi (Supriyanto, 2009 : 118). 

Berdasarkan jenis data yang dilihat 
dari sifatnya penelitian ini menggunakan 
jenis data kualitatif, dimana data berupa 
kata-kata atau kalimat dan biasanya 
bersifat menggolongkan dan klasifikasi 
saja (Supriyanto, 2009 : 133). 

Berdasarkan cara memperolehnya 
penelitian ini menggunakan data primer, 
dimana data yang dikumpulkan dan diolah 
sendiri oleh peneliti langsung dari 
responden. Teknik pengumpulannya 
dengan menggunakan kuesioner yang 
disebarkan secara langsung kepada 
mahasiswa khususnya mahasiswa bisnis di 
Surabaya (Supriyanto, 2009 : 133). 
Berdasarkan dimensi waktu, penelitiaan ini 
menggunakan data cross sectional, dimana 
data yang dikumpulkan pada waktu 

tertentu saja, yaitu tahun 2014 (Supriyanto, 
2009 : 133). 
 
Variabel Penelitian 
Variabel peenelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini meliputi dependent 
variable, yaitu perilaku konsumtif dan 
independent variable, yaitu literasi 
keuangan dan faktor demografi. 
 
Definisi Operasional Variabel 
 
Perilaku Konsumtif 
Perilaku konsumtif merupakan kegiatan 
yang dilakukan individu dalam 
mengkonsumsi suatu barang atau jasa yang 
tidak didasarkan pada kebutuhan 
melainkan keinginan untuk mengkonsumsi 
lebih daripada orang lain. Adapun 
indikator yang digunakan dalam penelitian 
ini mengenai perilaku konsumtif, yaitu: 

 
Tabel 1 

Indikator Perilaku Konsumtif 
No Indikator Perilaku Konsumtif 
1. Membeli produk karena iming-iming hadiah. 
2. Membeli produk karena kemasannya menarik. 

3. 
Membeli produk demi menjaga penampilan diri dan 
gengsi. 

4. 
Membeli produk atas pertimbangan harga (bukan atas 
dasar manfaat atau kegunaannya). 

5. Membeli produk untuk menjaga simbol status. 

6. 
Memakai produk karena mengidolakan model yang 
mengiklankan. 

7. 
Membeli produk dengan harga mahal akan menimbulkan 
rasa percaya diri yang tinggi. 

8. Mencoba lebih dari dua produk sejenis (merek berbeda). 
Sumber : Sumartono (2002) 

 
Literasi Keuangan 
Literasi keuangan merupakan pengetahuan 
keuangan seseorang terkait dengan hal-hal 

keuangan untuk mencapai kesejahteraan 
dalam hidupnya. Adapun indikator yang 
digunakan dalam penelitian ini mengenai 
literasi keuangan, yaitu : 
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Tabel 2 
Indikator Literasi Keuangan 

No. Indikator Literasi Keuangan 
1. Pengetahuan umum keuangan 
2. Pengetahuan mengenai tabungan 
3. Pengetahuan mengenai asuransi 
4. Pengetahuan mengenai investasi 

Sumber : Chen and Volpe (2002) 
 
Faktor Demografi 
Faktor demografi merupakan suatu bidang 
ilmu yang mempelajari kerakteristik 
individu, seperti jenis kelamin dan 

pekerjaan orang tua. Adapun indikator 
yang digunakan dalam penelitian ini 
mengenai faktor demografi, yaitu : 

 
Tabel 3 

Indikator Faktor Demografi 
No. Indikator Faktor Demografi Kategori Skor 

1. Jenis Kelamin 
Perempuan 
Laki-laki 

1 
0 

2. Pekerjaan orang tua 
Wiraswasta 
Selain Wiraswasta 

1 
0 

Sumber : Chen and Volpe (2002), Bashar, Ahmad and Wasiq (2013) 
 

Alat Analisis 
Untuk menguji pengaruh literasi keuangan 
dan faktor demografi terhadap perilaku 
konsumtif mahasiswa bisnis di Surabaya 
digunakan model regresi linier berganda 
(multiple regression analysis). 
Alasan dipilihnya model regresi linier 
berganda karena untuk menguji pengaruh 
beberapa variabel bebas terhadap satu 
variabel terikat. Untuk mengetahui 
pengaruh tersebut, maka berikut adalah 
persamaan regresinya. 
 

Y = α + β1 X1 + β2X2 + β3 X3 + e 
 
Keterangan : 
Y = Perilaku Konsumtif 
α = konstanta 

β1-3 = koefisien regresi yang diuji 
X1 = Literasi Keuangan 
X2 = Jenis Kelamin 
X3 = Pekerjaan Orang Tua 
e = error term (residual atau 
penganggu) 
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
 
Uji Deskriptif 
Analisis deskriptif digunakan untuk 
membeikan gambaran mengenai variabel-
variabel dalam penelitian ini, yaitu 
variabel perilaku konsumtif, literasi 
keuangan, faktor demografi jenis kelamin 
dan faktor demografi pekerjaan orang tua. 
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Tabel 4 
Hasil Analisis Deskriptif Variabel Perilaku Konsumtif 

Item Persentase Jawaban Responden (%) Mean Std. 
Deviasi Tidak 

Pernah 
(1) 

Pernah 
(2) 

Kadang-
Kadang 

(3) 

Sering 
(4) 

Selalu 
(5) 

PK1 21,8 27,3 43,6 4,5 2,7 2,39 0,968 
PK2 8,2 40,0 30,0 20,0 1,8 2,67 0,949 
PK3 21,8 31,8 25,5 15,5 5,5 2,51 1,155 
PK4 18,2 23,6 23,6 26,4 8,2 2,83 1,240 
PK5 33,6 26,4 30,0 7,3 2,7 2,19 1,071 
PK6 52,7 22,7 19,1 5,5 - 1,77 0,945 
PK7 24,5 29,1 27,3 11,8 7,3 2,48 1,194 
PK8 12,7 30,0 22,7 27,3 7,3 2,86 1,169 

Rata – Rata 24,2 28,9 27,7 14,8 4,4 2,46 1,086 

Sumber : Lampiran 8, data diolah 
 
Berdasarkan tabel 4.5, variabel perilaku 
konsumtif diatas dapat menjelaskan bahwa 
secara rata-rata responden memiliki 
perilaku konsumtif yang rendah. Variabel 

perilaku konsumtif diwakili oleh item 
PK1, PK2, PK3, PK4, PK5, PK6, PK7 dan 
PK8. 

 
Tabel 5 

Hasil Analisis Deskriptif Variabel Literasi Keuangan 
Aspek Pertanyaan ItemTerkait Jawaban Benar (%) Rata – Rata (%) 

Pengetahuan Umum LK1 68,2 

49,3 
LK2 39,1 
LK3 48,2 
LK4 41,8 

Tabungan LK5 84,5 

58,9 

LK6 23,6 
LK7 68,2 
LK8 80,9 
LK9 83,6 
LK10 12,7 

Asuransi LK11 64,5 

58,9 
LK12 63,6 
LK13 40,0 
LK14 79,1 
LK15 47,3 

Investasi LK16 42,7 

50,0 
LK17 66,4 
LK18 28,2 
LK19 34,5 
LK20 78,2 

Rata – Rata 54,3 

Sumber : Lampiran 8, data diolah 
 
Dari tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa 
secara rata-rata responden mahasiswa 
bisnis di Surabaya memiliki literasi 
keuangan yang kurang baik dengan rata-

rata persentase sebesar 54,3 persen, 
terutama mengani literasi keuangan aspek 
tabungan dan asuransi dengan persentase 
sebsar 58,9 persen, sedangkan untuk aspek 
investasi sebesar 50,0 persen dan literasi 
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keuangan aspek pengetahuan umum 
memiliki persentase yang paling rendah 

diantara yang lain sebesar 49,3 persen. 

 
Hasil Analisis dan Pembahasan 

Tabel 6 
Hasil Uji t Model Regresi 

Variabel B thitung ttabel Sig. Keputusan 
Constant 12,487 5,047  0,000 - 
Literasi Keuangan 0,118 2,898 – 1,65 0,005 H0 diterima 
Jenis Kelamin 0,656 0,700 + 1,65 0,485 H0 diterima 
Pekerjaan Orang Tua 0,834 0,894 + 1,65 0,374 H0 diterima 

Sumber : Lampiran 10, data diolah 
 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, 
koefisien regresi untuk literasi keuangan 
adalah positif 0,118. Hal ini menunjukkan 
bahwa jika literasi keuangan naik satu 
satuan akan mengakibatkan naiknya 
perilaku konsumtif sebesar 0,118 satuan 
dengan asumsi variabel lain dianggap 
konstan. Hal ini berlawanan dengan 
penelitian terdahulu dan teori yang ada 
menyatakan bahwa literasi keuangan 
menurunkan perilaku konsumtif. Literasi 
keuangan yang tinggi maka perilaku 
konsumtif akan menurun dan begitu 
sebaliknya. 

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui 
bahwa nilai thitung literasi keuangan lebih 
besar daripada ttabel (2,898 > –1,65) dengan 
tingkat signifikansi sebesar 0,005. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 
diterima dan H1 ditolak artinya literasi 
keuangan menaikkan perilaku konsumtif 
mahasiswa bisnis di Surabaya secara 
parsial. Hal ini berarti apabila seseorang 
yang memiliki literasi keuangan yang 
tinggi, maka memiliki perilaku konsumtif 
yang tinggi. Begitu juga sebaliknya, 
apabila seseorang memiliki literasi 
keuangan yang rendah, maka memiliki 
perilaku konsumtif yang rendah. 

Pengaruh literasi keuangan terhadap 
perilaku konsumtif yang meningkat 
disebabkan karena beberapa alasan, yang 
pertama pembayaran hutang yang 
dilakukan oleh orang tua. Kedua, faktor 
gengsi juga bisa menjadi penyebab 
tingginya perilaku konsumtif di kalangan 
mahasiswa karena pada usia ini mahasiswa 

belum dapat mengontrol emosi, sehingga 
mahasiswa cenderung terpengaruh oleh 
lingkungan sekitarnya, terutama teman 
sebaya. 

Berdasarkan analisis yang telah 
dilakukan, koefisien regresi untuk faktor 
demografi jenis kelamin adalah positif 
0,656. Hal ini menunjukkan bahwa jika 
faktor demografi jenis kelamin naik satu 
satuan akan mengakibatkan naiknya 
perilaku konsumtif sebesar 0,656 satuan 
dengan asumsi variabel lain dianggap 
konstan. Hal ini berlawanan dengan 
penelitian terdahulu dan teori yang ada 
menyatakan bahwa faktor demografi jenis 
kelamin berpengaruh positif signifikan 
terhadap perilaku konsumtif, perempuan 
lebih konsumtif dibandingkan dengan laki-
laki. 

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui 
bahwa nilai thitung lebih besar daripada ttabel 
(0,700 <+1,65) dengan tingkat signifikansi 
0,485. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
H0 diterima dan H2 ditolak artinya faktor 
demografi jenis kelamin perempuan tidak 
berpengaruh positif terhadap perilaku 
konsumtif mahasiswa bisnis di Surabaya 
secara parsial. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa jenis kelamin tidak mendorong 
perilaku konsumtif, baik laki-laki maupun 
perempuan sama-sama memiliki perilaku 
konsumtif. Seorang laki-laki ataupun 
perempuan akan membeli suatu barang 
atau jasa tidak hanya didasarkan pada 
kebutuhan melainkan juga keinginan. 

Pengaruh faktor demografi jenis 
kelamin perempuan terhadap perilaku 
konsumtif yang meningkat disebabkan 
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oleh beberapa alasan, yaitu (1) perbedaan 
karakteristik responden yang digunakan. 
Responden penelitian ini adalah 
mahasiswa bisnis di Surabaya, sedangkan 
responden peneliti sebelumnya adalah 
pembeli toko di New Delhi. Mahasiswa 
bisnis yang diteliti pada umumnya berada 
pada usia remaja, dimana para remaja 
merupakan masa peralihan yang masih 
bersifat labil, sehingga kehidupannyapun 
tidak terlepas dari kehidupan yang serba 
ingin. (2) Fenomena konsumtif di usia 
remaja ini juga diungkapkan oleh Sosiolog 
Universitas Indonesia Johannes 
FederikWarouw bahwa mall melakukan 
eksploitasi terhadap mahasiswa yang 
memiliki kebutuhan tidak terbatas 
(news.okezone.com). (3) Fenomena bahwa 
laki-laki ataupun perempuan sama-sama 
konsumtif juga digambarkan dengan 
transaksi kartu kredit yang aktif digunakan 
untuk melakukan pembayaran, hanya 
untuk perempuan kartu kredit kebanyakan 
digunakan untuk barang-barang fashion, 
sedangkan laki-laki untuk gadget dan 
makan di restoran (female.kompas.com). 

Berdasarkan analisis yang telah 
dilakukan, koefisien regresi untuk faktor 
demografi pekerjaan orang tua adalah 
positif 0,834. Hal ini menunjukkan bahwa 
jika faktor demografi pekerjaan orang tua 
naik satu satuan akan mengakibatkan 
naiknya perilaku konsumtif sebesar 0,834 
satuan dengan asumsi variabel lain 
dianggap konstan. Hal ini berlawanan 
dengan penelitian terdahulu dan teori yang 
ada menyatakan bahwa faktor demografi 
pekerjaan orang tua berpengaruh positif 
terhadap perilaku konsumtif. Wiraswasta 
merupakan pekerjaan yang paling 
berpengaruh terhadap perilaku konsumtif 
daripada kategori yang lain, seperti 
pegawai negeri dan swasta. 

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui 
bahwa nilai thitung lebih besar daripada ttabel 
(0,894 < +,65) dengan tingkat signifikansi 
0,374. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
H0 diterima dan H3 ditolak artinya faktor 
demografi pekerjaan orang tua wiraswasta 
tidak berpengaruh positif terhadap perilaku 

konsumtif mahasiswa bisnis di Surabaya 
secara parsial. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa jenis kelamin tidak mendorong 
perilaku konsumtif, baik laki-laki maupun 
perempuan sama-sama memiliki perilaku 
konsumtif. Seorang laki-laki ataupun 
perempuan akan membeli suatu barang 
atau jasa tidak hanya didasarkan pada 
kebutuhan melainkan juga keinginan. 

Pengaruh faktor demografi pekerjaan 
orang tua wiraswasta terhadap perilaku 
konsumtif yang meningkat disebabkan 
oleh beberapa alasan, yaitu (1) perbedaan 
karakteristik responden yang digunakan. 
Responden penelitian ini adalah 
mahasiswa bisnis di Surabaya, sedangkan 
responden peneliti sebelumnya adalah 
pembeli toko di New Delhi. Mahasiswa 
kebanyakan memiliki kontrol keuangan 
yang kurang dari orang tua, sehingga baik 
dengan kondisi orang tua bekerja sebagai 
wiraswasta ataupun selain wiraswasta 
sama-sama tidak mempengaruhi perilaku 
konsumtif mahasiswa. (2) perbedaan hasil 
penelitian ini dengan penelitian terdahulu, 
yaitu kurangnya variasi datapada 
penelitian sekarang yang hanya terdapat 
dua pilihan jawaban, yaitu wiraswasta dan 
selain wiraswasta. 
 
KESIMPULAN, KETERBATASAN 
DAN SARAN 
 
Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan 
bahwa tingkat literasi keuangan 
mahasiswa bisnis kurang baik dengan rata-
rata persentase sebesar 54,3 persen. 

Hipotesis pertama (H1) menunjukkan 
hasil bahwa literasi keuangan tidak 
menurunkan perilaku konsumtif 
mahasiswa bisnis di Surabaya. Hipotesis 
kedua (H2) menunjukkan hasil bahwa 
faktor demografi jenis kelamin perempuan 
tidak berpengaruh positif terhadap perilaku 
konsumtif mahasiswa bisnis di Surabaya. 
Hipotesis ketiga (H3) menunjukkan hasil 
bahwa faktor demografi pekerjaan orang 
tua wiraswasta tidak berpengaruh positif 
terhadap perilaku konsumtif mahasiswa 
bisnis di Surabaya. 
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Penelitian ini mempunyai 
keterbatasan (1) Penelitian ini tergolong 
penelitian baru dengan sampel empat 
perguruan tinggi di Surabaya, sehingga 
hasil yang diperoleh belum bisa 
digeneralisasi sehingga masih perlu 
dieskplor lagi. (2) Penelitian ini 
menggunakan teknik analisis yang kurang 
tepat terkait dengan variabel faktor 
demografi yang skalanya nominal. 

Berdasarkan pada hasil dan 
keterbatasan penelitian, maka saran yang 
dapat diberikan kepada peneliti 
selanjutnya adalah (1) untuk menggunakan 
responden yang tidak hanya pada 
mahasiswa bisnis saja melainkan 
mahasiswa non bisnis, sehingga dapat 
diperoleh gambaran literasi keuangan 
terhadap perilaku konsumtif mahasiswa 
dilihat dari berbagai perguruan tinggi. (2) 
untuk menggunakan variabel faktor 
demografi dengan menambahkan golongan 
pada jenis pekerjaan orang tua dan 
menambahkan variabel asal pendapatan 
mahasiswa (dari diri sendiri atau orang 
tua), sehingga dapat diperoleh gambaran 
faktor demografi terhadap perilaku 
konsumtif. (3) untuk menggunakan teknik 
analisis ANOVA untuk menguji pengaruh 
faktor demografi, dimana skala datanya 
nominal atau ordinal terhadap perilaku 
konsumtif, sehingga dapat diperoleh hasil  
yang akurat. 

Bagi perguruan tinggi, yaitu (1) 
sebaiknya dapat memberikan lebih banyak 
pengetahuan mengenai keuangan dan 
dosen pengajar mahasiswa bisnis 
sebaiknya tidak hanya memberikan 
pembelajaran literasi keuangan kepada 
mahasiswa, tetapi juga menerapkan secara 
nyata materi manajemen keuangan dalam 
kehidupan sehari-hari. (2) sebaiknya 
memberikann tambahan untuk jam belajar 
mengenai literasi keuangan. 
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