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MOTTO 

 

 
1. Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 

demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusu’ (QS. Al 

Baqarah:45). 

2. Bacalah dan Tuhanmu amat mulia. Yang telah mengajar dengan pena. Dia 

telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 

(QS Al Alaq: 3-5) 

3. Barangsiapa berjalan di suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan 

mempermudah jalan ke Surga (HR. Muslim). 

4. Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan; 

dan saya percaya pada diri saya sendiri. (Muhammad Ali) 

5. (Yahya bin Mu’az Ar-Razy) berkata: 

“Jadikanlah dirimu bagian dari tiga macam orang mukmin, supaya kamu 

tergolong orang yang baik: 

(a) jika kamu tidak dapat memberikan keuntungan kepadanya, janganlah 

merugikanya. 

(b) Jika kamu tidak dapat menyenangkanya, maka janganlah 

menyusahkannya. 

(c) Jika kamu tidak memujinya, janganlah mencelanya. 

6. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah Anda miliki, Anda harus 

bersedia melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan (Thomas 

Jefferson). 

7. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari harus bernilai ibadah (sesungguhnya 

shalatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Alloh SWT). 

(Penulis) 
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ABSTRAKSI 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel apa saja yang 

diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen, dalam melakukan suatu pembelian 
produk pakaian. Yaitu dengan memprediksikan perilaku pembelian konsumen 
terhadap suatu produk pakaian dengan melihat dari pembagian segmen 
berdasarkan karakteristik masing-masing konsumen. Penelitian ini menganalisis 
perbedaan orientasi belanja berdasarkan atribut yang melekat pada suatu pakaian, 
serta menganalisis perbedaan antara orientasi belanja berdasarkan manfaat dari 
pakaian yang akan dibeli. Dengan melihat dari segmen konsumen berdasarkan 
karakteristik belanja secara hedonis, rasional belanja, dan harga sebagai 
eksplorasi belanja. 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa-mahasiswi Universiatas 
Muhammadiyah Surakarta Program Studi Manajemen. Sampel yang digunakan 
sebanyak 120 responden. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksploratif. Metode 
yang dipakai dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling. Tehnik 
pengumpulan data menggunakan kuesioner.  

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis 
ANOVA. Hasil olah data dengan bantuan komputer  program SPSS 11.5. Dari 
hasil pengujian dapat diketahui bahwa orientasi belanja konsumen dapat 
dibedakan berdasarkan atribut pakaian. Hal ini bisa dilihat dari nilai signifikansi 
yang lebih kecil dari pada tingkat signifikansi 0.05 yaitu nilai signifikansi pada 
merek sebagai niat pembelian kembali sebesar 0.007  dan utilitarian atribut 0.016. 
Serta juga diketahui bahwa orientasi belanja konsumen dapat dibedakan 
berdasarkan manfaat yang  didapatkan dari pakaian. Hal ini bisa dilihat dari nilai 
signifikansi mode sebesar 0.000, untuk nilai signifikansi nilai merek 0.02, dan 
dari kenyamanan sebesar 0.001. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 
terdapat perbedaan orientasi belanja berdasarkan atribut yang melekat pada 
pakaian serta dalam melakukan pembelian berdasarkan atribut yang dilihat dari 
konsumen yaitu dari faktor merek dan utilitarian atribut. Serta terdapat perbedaan 
orientasi belanja berdasarkan manfaat yang didapatkan oleh konsumen dari suatu 
pakaian yang dilihat yaitu dari segi mode, nilai merek, dan kenyamanan. 

 
Kata kunci: Segmentasi pasar, Orientasi belanja, Atribut, Manfaat 
 


