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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis jenis kelamin, dan usia 

mempunyai pengaruh terhadap perilaku konsumen dengan melihat apakah ada 

perbedaan dalam jenis kelamin dan usia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 148 responden. Dengan cara menyebar kuesioner dengan pertanyaan yang 

disediakan dalam mendapatkan datanya. Objek penelitian ini adalah pada kota 

Surakarta yang pernah berbelanja di department store. Dalam pengambilan sampel 

menggunakan teknik random dengan metode purposive sampling dan convenience 

sampling. Teknik analisis ini adalah uji vailiditas dengan confirmatory factor analysis 

(CFA), uji reliabilitas dengan cronbach’s alpha, uji anova, regresi linier berganda, uji 

t, uji F, dan koefisien determinan. Hasil yang di dapat adalah pada uji one way anova 

baik jenis kelamin dan usia mempunyai varian yang sama atau tidak ada perbedaan 

signifikan terhadap perilaku konsumen. Hal ini dapat dilihat pada jenis kelamin 

diperoleh nilai 0,714 dan usia nilainya 0,236 lebih besar daripada 0,05. Pada uji t 

secara terpisah jenis kelamin dan usia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

perilaku konsumen dengan t sig. masing-masing adalah 0,045 dan 0,010 lebih kecil 

daripada 0,05. Pada Uji F diperoleh F sig. sebesar 0,003 lebih kecil daripada 0,05 

maka secara bersama-sama jenis kelamin dan usia mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap perilaku konsumen. Koefisien determinan yang diperoleh dalam penelitian 

ini sebesar 7,8 %, ini berarti secara garis besar jenis kelamin dan usia dapat 

memgambarkan dampak yang yang bisa diciptakan sebesar 7,8% dan sisadiciptakan 

oleh faktor lain sebesar 92,2%. 

 

Kata kunci: Perilaku Kosumen, Jenis Kelamin, dan Usia 

I. PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Di era yang modern ini semakin banyak pasar-pasar yang berdiri di Indonesia 

seperti pasar modern. Kemajuan pasar modern ini di ikuti dengan teknologi yang 

semakin berkembang pula yang membuat pasar tradisional mulai disingkirkan. Pasar 

tradisional yang dahulu diminati banyak orang karena pasar yang murah tetapi mulai 

tersingkir dengan adanya pasar modern seperti supermarket, departemen store. Pasar 

modern yang kini hadir ditengah masyarakat bak tumbuhnya jamur di musim hujan, 

telah mampu menandingi pasar tradisional yang pada umumnya mempunyai kesan 

kumuh, becek,dan kotor. Dalam pasar tradisonal tersebut, metode belanja dilakukan 



 

 

konsumen adalah dengan negosiasi harga atau tawar-menawar dari satu pedagang ke 

pedagang lainnya. Metode ini banyak menghabiskan waktu, tenaga, serta biaya-biaya 

transaksi lainnya. 

Dengan adanya perkembangan tingkat ekonomi dan keajuan dalam bidang 

transportasi, teknologi, pendidikan, dan komunikasi menciptakan masyarakat kepada 

ekonomi yang modern. Arah dari kondisi ini akan membuat masyarakat berubah pola 

perilakunya dalam kehidupanya. Dimana mayarakat akan semakin sibuk yang 

membuat semakin minimnya waktu dan bernilai.Ini hanya terjadi di kota-kota besar 

khususnya untuk kalangan yang levelnya menengah sampai golongan atas. Di 

sekarang ini pasar tradisional bukan sebagai tujuan yang utama konsumen untuk 

berbelanja. Seiring kemajuan dalam berbelanja menyebabkan semakin banyak 

perusahaan-perusahaan yang bermunculan  yang seperti pertokoan, department store, 

supermarket, atau swalayan. 

Department store memberikan banyak pilihan yang dapat dijadikan referensi 

konsumen dalam memilih produk yang diingkan dengan tempat yang lebih nyaman. 

Biasanya dalam departemen store menwarkan banyak macam produk dengan kualitas 

dan kemasan yang unik untuk menarik minat dalam membeli. Ditambah tempat yang 

nyaman, sejuk, adem dan lain-lain mendukung konsumen terasa betah berlama-lama 

di departemen store. Dengan banyaknya minat konsumen untuk berbelanja di 

department store saat ini menjadi peluang besar dan menguntungkan perusahaan. 

Maka dengan terjadinya hal tersebut, kini banyak perusahaan yang tertarik untuk 

berkecimpung dalam bidang bisnis yang sama. Hal ini juga terjadi di kota Surakarta, 

dapat dilihat semakin banyak pasar swalayan yang muncul misalnya Alfa, Gorro 

Assalam, Hero, Matahari, Hypermart,  dan sebagainya. Sehingga hal ini, 

menyebabkan konsumen menjadi lebih selektif dalam memilih tempat untuk 

berbelanja yang sesuai dengan harapan dan kepuasan yang mereka inginkan. Hal 

tersebut juga menimbulkan persaingan yang ketat karena para pengusaha saling 

berlomba dan bersaing untuk menarik konsumen untuk menjadi pelanggannya. 

 



 

 

Rumusan Masalah 

Pada penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Adakah perbedaan nilai antara konsumen pria dan wanita di department store 

kota Surakarta? 

2. Adakah perbedaan antara niali berbelanja pada konsumen dengan usia tertentu 

di department store kota Surakarta? 

Tujuan Penelitian  

Tujuaan yang diteliti pada penelitian ini adalah menganalisis perbedaan belanja 

konsumen utilitarian dan hedonisme. 

II. LANDASAN TEORI 

Perilaku Konsumen 

Tujuan suatu perusahaan adalah memenuhi, melayani dan memuaskan 

kebutuhan serta keinginan konsumennya secara efisien dan efektif dibandingkan 

dengan pesaingnya. Tetapi, mengenal konsumen tidaklah mudah karena tingkah laku 

atau perilaku tiap konsumen sangat beragam dari segi usia, pendapatan, tingkat 

pendidikan, gaya hidup, dan selera. Mempelajari dan memahami perilaku konsumen 

akan memberikan petunjuk bagi para pemasar dalam mengembangkan produk baru, 

keistimewaan produk, harga, saluran pemasaran, dan elemen bauran pemasaran 

lainnya. Perilaku konsumen menggambarkan bagaimana konsumen membuat 

keputusan-keputusan pembelian dan bagaimana mereka menggunakan dan mengatur 

pembelian barang dan jasa. Kotler dan Amstrong mengartikan perilaku konsumen 

sebagai perilaku pembelian konsumen akhir, baik individu maupun rumah tangga, 

yang membeli produk untuk konsumsi personal. 

Motif Berbelanja 

Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, 

menyalurkan dan mendukung perilaku manusia.oleh sebab itu sangat penting dalam 

melihat kecenderungan seseorang dalam membeli suatu produk. Motivasi merupakan 



 

 

kecenderungan seseorang yang dibangkitkan dalam tindakan melalui suatu produk 

dalam upaya mencapai kepuasan baik secara rasional maupun emosional. Motivasi 

meliputi faktor kebutuhan biologis dan emosional yang hanya dapat diduga dari 

pengamatan tingkah laku manusia. Berdasarkan defenisi tersebut maka terdapat 

unsur-unsur kunci, yaitu upaya, tujuan dan kebutuhan. Motif berbelanja (shopping 

motives) terdiri dari dua yaitu utilitarian shopping motives dan hedonic shopping 

motives. 

a) Hedonisme 

Menurut Levan`s & Linda (2003) gaya hidup hedonis adalah pola perilaku yang 

dapat diketahui dari aktifitas, minat maupun pendapat yang selalu menekankan pada 

kesenangan hidup.Pada saat konsumen berbelanja, tentunya konsumen akan 

memperhatikan aspek-aspek kenikmatan dan kesenangan (hedonis) tersebut, 

disamping manfaat yang diperoleh dari produk itu sendiri. Menurut Ma’aruf (2006) 

dalam Yistiani (2012) dikaitkan dengan konsumen Indonesia, kebanyakan mereka 

saat ini berorientasi rekreasi yang mementingkan aspek kesenangan, kenikmatan, dan 

hiburan saat  berbelanja. 

b) Utilitarian 

Motif belanja utilitarian yaitu motif yang mendorong konsumen untuk membeli 

produk karena manfaat fungsional dan karakteristik objek dari produk tersebut dan 

disebut juga motif rasional (Setiadi, 2003:96).Nilai utilitarian merupakan suatu 

bentuk sikap dari konsumen dimana mereka berbelanja dengan melakukan pembelian 

ataupun tidak melakukan pembelian atas barang-atau jasa yang sudah mereka 

tentukan sesuai dengan kebutuhan (Babin, 1994). Persepsi nilai utilitarian dapat 

bergantung pada apakah yang ingin dicapai oleh konsumen dari kegiatan konsumsi 

tersebut. 

Pada setiap perusahaan akan bersaing dalam menciptakan produk yang inovatif, 

kreatif, dan beragam dengan manfaat yang yang dapat mendukung konsumen.Karena 

konsumen dalam membeli suatu produk tidak selalu melihat dari sudut pandang 



 

 

kesenangan atau kenikmatan yang dimiliki suatu produk setelah memakainya. Akan 

tetapi ada yang konsumen yang melihat dari segi manfaatnya. Itu biasanya didasari 

dengan melihat kepentingan yang paling mendesak pada diri dan faktor ekonomi 

yang tidak mencukupi membuat seorang konsumen memilih produk yang paling bisa 

memberikan manfaat bagi dirinya. 

Keputusan Pembelian (Berbelanja) 
Keputusan belanja dipengaruhi oleh kepercayaan, sikap dan nilai-nilai pelanggan, 

serta berbagai faktor dalam lingkungan sosial pelanggan Proses keputusan memilih 

barang atau jasa dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor pribadi di dalam diri 

seseorang (Utami,2006:45). Menurut Setiadi (2003:416), keputusan pembelian 

merupakan perilaku konsumen dalam memperlakukan pengambilan keputusan konsumen 

sebagai pemecahan masalah yang dihadapinya. Menurut Kotler dan Keller (2009:188) 

dalam melaksanakan maksud pembelian, konsumen dapat membentuk lima 

subkeputusan: merek (merek A), penyalur (penyalur 2), kuantitas (satu komputer), waktu 

(akhir minggu), dan metode pembayaran (kartu kredit). Ada enam tahapan proses 

pengambilan keputusan menurut Engel (1995) yaitu:  

a. Pengenalan Kebutuhan 

b. Pencarian informasi dan penilaian sumber-sumber  

c. Penilaian dan seleksi terhadap alternatif pembelian 

d. Keputusan membeli 

e. Konsumsi 

f. Perilaku sesudah pembelian 

Kerangka Konseptual 

Kerangka ini merupakan gambaran antara variabel bebas dengan variabel 

terikat yang saling berhubungan dalam mebuat analisis.Kerangka ini dibuat dalam 

bentuk bagan yang memudahkan untuk melihat hubungan yang disajikan.Dalam 

penelitian ini bagan yang disajikan sebagai berikut: 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual 

Dari kerangka konseptual diatas menunjukkan bahwa variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah Usia dan Jenis Kelamin. Sedangkan  variabel terikat ini adalah 

perilaku berbelanja. Variabel ini yang nantinya dijadikan dasar dalam mencari data 

yang diperlukan. Dalam kerangka ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

bebas berpengaruh secara parsial ataupun simultan terhadap variabel terikat. Dan 

untuk melihat tingakat signifikan yang lebih besar antara variabel hedonism dan 

utilitarian. 

Penelitian Terdahulu 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Elena S. Millan dan Elizabeth 

Howard dengan judul “ Shopping for pleasure? Shopping experiences of Hungarian 

consumer” yang menganalisis tentang utilitarian, hedonisme, dan motivasi berbelanja 

produk.jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 355 yang diambil pada 7 

pusat berbelanja pada 5 kota di Hungary. Hasilnya menunjukkan bahwa secara parsial 

pada utilitarian dan hedonic berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

berbelanja sedangkan secara simultan juga berpengaruh signifikan terhadaap 

keputusan berbelanja. Serta yang paling dominan yaitu utilitarian dibandingkan 

dengan hedonisme. 

Hipotesis 

Pada hipotesis ini rumusannya adalah 

Usia 

Jenis Kelamin 

Perilaku Belanja 



 

 

a. Adanya dugaan nilai utilitarian berpengaruh secara parsial terhadap keputusan  

berbelanja di department store. 

b. Adanya dugaan hedonisme berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

berbelanja di department store. 

c. Adanya dugaan nilai utilitarian berpengaruh paling dominan dibandingkan 

dengan nilai hedonisme terhadap keputusan berbelanja di department store. 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan adalah melakukan survei secara langsung yang 

ditujukan di wilayah Surakarta dengan pelanggan yang melakukan belanja di 

department store. Metode ini dengan memberikan sebuah pertanyaan dalam bentuk 

kuesioner yang nantinya pelanggan akan disuruh menjawab pertanyaan tersebut. 

Dipilihnya kota Surakarta karena kota tersebut menjadi salah satu kota indutri yang 

maju. Banyak pebisnis baik dari luar negeri maupun dalam negeri sudah mulai 

melirik kota tersebut untuk dijadikan target bisnis para investor. Luas wilayah yang 

cukup besar serta sebagai kota transit pebisnis antar kota memungkinkan mobilitas 

orang relative tinggi. Sehingga sangat strategis dijadikan ladang buat bisnis. Apalagi 

sudah terdapat mall-mall yang begitu banyak di Surakarta membuat semakin tertarik 

turis-turis dari domestik maupun mancanegara untuk datang disini terutama dalam hal 

berbelanja.  

Sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik non-probabilitas 

sampling, menggunakan metode purposive sampling dengan cara convenience 

sampling. Purposive sampling atau sampel bersyarat adalah pemilihan sampel 

berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sedangakn convenience sampling atau sampel 

mudah adalah sampel yang diambil oleh penelti secara bebas. Dengaan syarat batas 

minimum pengambilan sampel 30 responden. Sehingga penelitian ini mengambil 

sampel sebanyak 148 responden. 



 

 

Metode Pengumpulan Data 

1) Observasi 

Observasi menurut Arikunto (2002:39) adalah melakukan pengamatan terhadap 

objek.Teknik ini dilakukan karena ada hubungan dengan perilaku konsumen yang 

berbeda-beda.Melalui teknik ini kita akan dapat memperoleh gambaran tentang 

penelitian ini yang tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

di Departemen Store kota Surakarta  yang meliputi gaya hidup hedonisme dan 

utilitarian 

2) Wawancara 

Yaitu metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian dalam bentuk 

secara lisan dengan pihak-pihak yang dibutuhkan guna memperoleh keterangan 

yang diperlukan. 

3) Kuesioner 

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menyediakan daftar 

pertanyaan dan responden yang sudah ditentukan diminta untuk menjawab sesuai 

dengan pertanyaan yang sudah disiapkan. 

4) Studi Pustaka 

Metode Pengumpulan data yang bersumber pada literature, jurnal, skripsi dan hasil 

penelitian sebelumnya yang diperoleh melalui perpustakaan maupun tempat lain 

yang mempunyai informasi. 

Uji Instrumen Data 

a)  Uji Validitas 

Validitas merupakan kriteria seberapa jauh alat pengukuran (dalam hal ini 

kuesioner dapat mengungkapkan dengan baik gejala atau bagian-bagian gejala yang 

hendak diukur sehingga alat pengaturan benar-benar mengatur apa yang diukur (Hadi, 

2000: 102) untuk uji validitas ini dipakai teknik korelasi product moment pearson. 

Taraf signifikan yang digunakan untuk mengetahui sahih tidak butir dalam penelitian 

ini sebesar 5%, artinya suatu butir pertanyaan atau pernyataan dikatakan valid jika 



 

 

koefisien korelasi yang diperoleh lebih besar atau sama dengan koefisien korelasi 

dalam tabel signifikansi 5% (rhitung > rtabel) (Hadi, 2000: 103). 

b) Uji Reabilitas 

Uji reliabilitas, yaitu pengujian yang dilakukan untuk menguji seberapa handal 

data tersebut dalam penerapan realitanya. Untuk mencapai reliabilitas suatu data 

maka penelitian memakai metode cronbach’s Alpha yaitu menguji tingkat ketetapan 

(konsistensi) instrumen. Suatu konstruk atau varaibel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai alfa cronbach > 0,6  (Ghozali, 2002: 132).  

Metode Analisis Data 

a) Statistik Diskripsi 

Statistik merupakan bidang ilmu statistik yang mempelajari cara-cara 

pengumpulan, penyusunan, dan penyajian data suatu penelitian. Kegiatan – kegiatan 

yang termasuk dalam kategori tersebut adalah pengumpulan data, pengelompokan 

data, penentun nilai dan fungsi statistik, serta pembuatan grafik.Dalam penelitian ini 

menggunakan analisa frekuensi dan distribusi. Analisa ini digunakan untuk 

meringkas data yang jumlahnya relatif  besar. Artinya bahwa sekelompok data akan 

mewakili oleh beberapa point frekuensi seperti mean, median, modus, standard 

deviasi, varian, minimum, maximum, dan sebagianya. 

b) Uji Anova 

One Way Anova merupakan prosedur yang digunakan untuk menghasilkan 

analisis variansi satu arah untuk variabel dependen dengan tipe data kuantitatif denga 

sebuah variabel independen sebagai factor. Teknik anova ini akan menguji 

variabilitas dari observasi masing-masing group dan variabilitas antar group. 

Sehingga melalui kedua estimasi variabilitas tersebut akan dapat ditarik kesimpulan 

mengenai mean populasi. 

c) Regresi Berganda menggunakan Variabel Dummy 



 

 

Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan 

variabel yang bersifat kualitatif (misal: jenis kelamin, ras, agama, perubahan 

kebijakan pemerintah, perbedaan situasi dan lain-lain). Variabel dummy merupakan 

variabel yang bersifat kategorikal yang diduga mempunyai pengaruh terhadap 

variabel yang bersifat kontinue. Variabel dummy hanya mempunyai 2 (dua) nilai 

yaitu 1 dan nilai 0, serta diberi simbol D. Dummy memiliki nilai 1 (D=1) untuk salah 

satu kategori dan nol (D=0) untuk kategori yang lain. Tujuan menggunakan regresi 

berganda dummy adalah memprediksi besarnya nilai variabel tergantung/dependent 

atas dasar satu atau lebih variabel bebas/independent, di mana satu atau lebih variabel 

bebas yang digunakan bersifat dummy. Dalam penelitian ini variabel yang 

menggunakan dummy adalah usia dan jenis kelamin.Sehingga Persamaannya adalah 

sebagai berikut: 

1) Persamaan variabel Hedonisme (Y) 

Y = α + ß D1 + ß D2 + ê 
2) Persamaan Variabel Utilitarian (Y) 

Y = α + ß D1 + ß D2 + ê 
3) Persamaan Variabel Perilaku Belanja ( Hedonisme dan Utilitarian (Y)) 

Y = α + ß D1 + ß D2 + ê 
Keterangan: 

Y  = Perilakui Belanja (Hedonisme dan/ Utilitarian) 

α  = Konstanta 

ß  = Koefisien variabel jenis kelamin atau usia 

D1 = 1 jika laki-laki, 0 jika perempuan 

D2 = Rasio 

 

 

 



 

 

d)  Uji t 

Digunakan untuk menguji signifikan dari koefisien regresi masing-masing 

variabel independen dengan variabel dependen. (Djarwanto, 2002: 78) Menentukan 

hipotesis nihil dan hipotesis alternatif 

Ho : i = 0, Tidak ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel 

dependen. 

H1 : i  0, Ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. 

e) Uji F 

Digunakan untuk menguji koefisien regresi secara bersama-sama variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara serentak/simultan. 

(Djarwanto, 2002: 79) Pengujiannya adalah 

H0 : 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 0,  Tidak ada pengaruh antara variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

H1 : 1  2  3  4  5   0, Ada pengaruh antara variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

f) Koefisien Determinan (R
2
) 

Koefisien determinan merupakan variasi dari variabel independen yang dapat 

memberikan kontribusi terhadap variabel dependen.Syarat ketentuan yang dapat 

dipenuhi dari analisis ini adalah 0 < R
2
 < 1. 

IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pengujian One Way Anova 

Pada penelitian yang dilakukan ini dapat disajikan kesimpulan hasil olahan 

sebagai berikut: 

Tabel IV. 8 

Uji Anova untuk Hedonisme 

Variabel F hitung F Sig. 

Jenis Kelamin 1,223 0,259 

Usia 1,703 0,053 



 

 

Sumber : Data Olahan Primer, 2015 

Pada tabel IV. 8 menunjukkan bahwa variabel hedonisme diperoleh F hitung 

1,223 dengan sig. 0,259 yang berarti sig. 0,259 lebih besar daripada 0,05 maka Ho 

ditolak. Sedangkan Pada variabel usia diperoleh F hitung 1,703 dengan sig. 0,053 

maka Ho ditolak juga. Dapat disimpulkan bahwa pada variabel hedonisme 

mempunyai varian yang sama atau tidak ada perbedaan yang signifikan dalam jenis 

kelamin maupun pada usia yang digunakan sebagai responden penelitian. 

Tabel IV. 9 

Uji Anova untuk Utilitarian 

Variabel F hitung F Sig. 

Jenis Kelamin 1,098 0,368 

Usia 1,234 0,275 

Sumber : Data Olahan Primer, 2015 

Tabel IV. 9 menjelaskan tentang uji anova pada variabel  utilitarian dengan 

hasil pada variabel  jenis kelamin F hitung 1,098 dan sig. 0,368 artinya sig. 0,368 

lebih besar daripada 0,05 maka Ho ditolak. Pada variabel usia didapat F hitung 1,234 

dengan sig. 0,275 menunjukkan sig. 0,275 lebih besar daripada 0,05 maka Ho ditolak. 

Dapat disimpulkan bahwa variabel utilitarian mempunyai varian yang sama atau tidak 

mempunyai perbedaan yang signifikan dalam variabel jenis kelamin dan variabel 

usia. 

Tabel IV. 10 

Uji Anova Untuk Gaya Hidup 

(Hedonisme dan Utilitarian) 

Variabel F hitung F Sig. 

Jenis Kelamin 0,810 0,714 

Usia 1,225 0,236 

Sumber : Data Olahan Primer, 2015 

Tabel uji anova yang terakhir yaitu tabel IV. 10 yang merupakan tabel uji anova 

gabungan antara hedonisme dan utilitarian. Dari tabel diatas menunjukkan hasil pada 

jenis kelamin diperoleh F hitung 0,810 dan sig. 0,714 dapat dijelaskan bahwa 0,714 

lebih besar daripada 0,05. Sedangkan pada usia dijelaskan F hitung 1,225 dengan sig. 

0,236 berarti sig. 0,236 lebih besar daripada 0,05 maka Ho ditolak. Dapat 



 

 

disimpulkan bahwa pada variabel gabungan antara hedonism dan utilitarian 

mempunyai varian yang sama atau tidak ada perbedaan yang signifikan pada variabel 

jenis kelamin maupun variabel usia. 

Pengujian Hipotesis 

Pada bagian ini menjelaskan bahwa uji hipotesis akan dilakukan pembuktian 

apakah benar hipotesis yang disangkaka berdasarkan penelitian terdahulu benar atau 

tidak. Dalam pengujian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda, uji t, uji 

F dengan alat bantu aplikasi SPSS 11.0 disajikan tabel berikut: 

Tabel IV. 11 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Model 
Hedonisme Utilitarian 

B t Sig. B T Sig. 

Kontanta 17,831 11,644 0,000 12,809 14,457 0,000 

Jenis 

Kelamin 
1,196 1,826 0,070 0,490 1,293 0,198 

Usia -0,130 -2,764 0,006 -0,026 -0,943 0,347 

R square 0,078 0,019 

F hitung 6,149 1,440 

F sig. 0,003 0,240 

Sumber : Data Olahan Primer, 2015 

Dari hasil pengolahan diatas dapat dirangkai persamaan regresi sebagai 

berikut; 

a) Gaya Hidup Hedonisme 

Y = 17,831 + 1,196 X1 – 0,130 X2 + e 

b) Gaya Hidup Utilitarian 

Y = 12,809 + 0,490 X1 – 0,026 X2 + e 

Tabel yang terakhir mengenai perilaku atau gaya hidup berbelanja yang 

dijelaskan dibawah ini: 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel IV. 12 

Hasil Regresi  Linier dengan Gaya Hidup 

Model t Sig. 

Konstanta 15,372 0,000 

JK 2,024 0,045 

Usia -2,602 0,010 

Sumber : Data Olahan Primer, 2015 

Pada hasil yang disajikan Tbel IV. 12 dapat diperoleh persamaan Sebagai 

berikut: 

Y = 30,640 + 1,686 X1 – 0,156 X2 + e 

1) Uji t 

a. Variabel Jenis Kelamin 

Diperoleh t hitung 2,024 dengan sig. 0,045 bisa dijelaskan sig. 0,045 < 

0,05 yang mempunyai maksud Ho ditolak maka variabel jenis kelamin 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap gaya hidup berbelanja pada 

department store kota Surakarta. 

b.  Variabel Usia 

Pada uji t menunjukkan bahwa t hitung -2,602 dan sig. 0,010 yang 

menerangkan sig. 0,010 < 0,05 yang disimpulkan Ho ditolak artinya variabel 

usia mempunyai keterkaitan yang sangat erat terhadap gaya hidup berbelanja 

pada department store kota Surakarta. 

2)   Uji F  

Digunakan untuk mengetahui secara simultan berpengaruh atau tidak antara 

variabel independen (jenis kelamin, dan usia) terhadap dependen (gaya hidup 

berbelanja). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa F hitung 6,121 mempunyai 

sig. 0,003 dapat diterangkan sig. 0,003 < 0,05 dengan Ho ditolak yang bermaksud 

secara simultan variabel jenis kelamin dan usia berpengaruh signifikan terhadap gaya 

hidup berbelanja pada department kota Surakarta. 

 



 

 

V. PENUTUP 

Kesimpulan  

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa 

1) Semua variabel dependen yang meliputi hedonisme dengan dan utilitarian dengan 

faktor jenis kelamin dan usia mempunyai varian yang sama atau tidak mempunyai 

perbedaan yang signifikan dalam jenis kelamin dan usia. 

2) Pada dependen hedonisme dengan hasil uji F adalah faktor jenis kelamin dan usia 

berpengaruh pada gaya hidup hedonisme yang akan menimbulkan keputusan 

dalam berbelanja pada department store kota Surakarta. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Elena S. Millan dan Elizabeth Howard. Ini dikarenakan mungkin sampel 

yang diambil ternyata paling banyak dibawah 30 tahun yang kemungkinan masih 

menggunakan sisi emosional untuk kesenangan. 

3) Pada dependen Utilitarian Uji F hasil yang diperoleh faktor jenis kelamin dan usia 

tidak mempunyai pengaruh terhadap gaya hidup utilitarian yang tidak bisa 

menimbulkan keputusan dalam berbelanja pada department store kota Surakarta.  

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Elena S. Millan dan Elizabeth Howard. 

Dari penelitian ini ada kemungkinan pengaruh sampel yang diambil ternyata yang 

paling banyak dibawah 30 tahun. Pada usia ini kemungkinan belum terlalu 

memikirkan kebutuhan yang akan datang dan lebih banyak untuk kesenangannya. 

4) Pada dependen gaya hidup dengan faktor jenis kelamin dan usia hasil uji t untuk 

kedua variabel adalah secara parsial jenis kelamin dan usia berpengaruh signifikan 

terhadap gaya hidup berbelanja pada department store kota Surakarta. 

Keterbatasan Penelitian  

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana variabel dalam penelitian ini 

menggunakan 2 faktor yang bisa mempengaruhi gaya hidup hedonisme dan 

utilitarian yang pada akhirnya melakukan keputusan dalam berbelanja pada 

department store kota Surakarta. 



 

 

2. Sampel dalam penelitian ini hanya 148 responden yang kemungkinan belum bisa 

mewakili dari populasi yang ada pada department store  kota Surakarta. 

3. Dalam pengambilan sampel dimungkinkan adanya variasi karakteristik maupun 

latar belakang dari responden yang berbeda-beda yang menyebabkan jawaban dari 

setiap pertanyaan yang diajukan akan berbeda pula. 

Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan saran yang bisa diberikan sebagai berikut: 

1. Bagi penelitian selanjutnya  

- Diharapkan apabila mengambil penelitian yang sama variabel yang digunakan 

harus lebih banyak lagi yang dapat mempengaruhi keputusan berbelanja. 

- Sampel yang digunakan untuk selanjutnya haruslah lebih banyak agar lebih 

menambah konsisten dalam penelitiannya. 

- Diharapkan menggunakan variasi dari model penelitian untuk meciptakan 

akurasi dari  data yang diteliti. 

2. Bagi Perusahaan. 

- Untuk menciptakan pengunjung yang lebih banyak department store kota 

Surakarta harus menambah variasi dari barang-barang yang disediakan ketika 

department store tersebut mempunyai misi untuk dikunjungi siapa saja dari 

jenis laki - laki maupun perempuan dan segala umur. 

- Barang-barang yang disediakan paling tidak yang bisa memberikan kesenangan 

untuk melupakan masalah yang seseorang punya ketika dia datang ke 

department store. 
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