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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI POLA 

KONSUMSI MAHASISWA DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

SURAKARTA 

 

Abstrak 

Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola 

Konsumsi Mahasiswa Di Universitas Muhammadiyah Surakarta”. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis pola konsumsi mahasiswa di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta serta menganalisis pengaruh pendapatan orang tua, 

indeks prestasi komulatif, jenis kelamin, status tempat tinggal mahasiswa terhadap 

pola konsumsi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini sejumlah 100 responden mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yang masih berstatus aktif dalam perkuliahan. Data 

dalam penelitian ini menggunakan data primer. Penelitian ini menggunakan 

analisis regresi linier berganda metode ordinary least square (OLS). Hasil analisis 

adalah : (1) Hasil perhitungan uji normalitas data dengan model Jarque Beraber 

distribusi normal (2) Hasil uji linieritas dengan model Ramsey Reset menunjukan 

bahwa model berbentuk linier (3) Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa 

tidak terdapat masalah multikolinieritas, heteroskedastisitas dan otokorelasi (4) 

Hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel pebdapatan orang tua, dan status tempat 

tinggal mahasiswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pola konsumsi 

mahasiswa sedangkan variabel indeks prestasi komulatif, dan jenis kelamin 

mahasiswa tidak berpengaruh signifikan terhadap pola konsumsi mahasiswa (5) 

Hasil uji F menunjukkan model yang dipakai eksis (6) R² memperoleh nilai 

0,4304 yang berarti bahwa 43,04% variasi variabel pola konsumsi mahasiswa 

dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan orang tua, indeks prestasi komulatif, 

jenis kelamin mahasiswa, dan status tempat tinggal mahasiswa. Sedangkan 

56,96% sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel bebas lain yang dimasukkan 

dalam model. 

 

Kata kunci :Mahasiswa, polakonsumsimahahsiswa, ordinary least square,  

 

Abstract 

This reasearch titled “ Analysis Of Factors That Influence Student Consumtion 

Patterns At University Of Muhammadiyah Surakarta”. The purpose of this 

reasearch is to analyze student consumtion patterns at University Of 

Muhammadiyah Surakarta and to analyze influence of parent income, cumulative 

acchievement index, student’s gender, and student residence status at university of 

muhammadiyahsurakarta. The sample used in this research is 100 respondent 

students who are still active. The data in this research uses primary data. The 

research uses multiple linier analysis with ordinary least square (OLS) method. 

The result of the analysis are : (1) the calculating of the normality test with the 

JarqueBera models has a normal distribution (2) the linierity test results with 

Ramsey Reset model show that the model is linier (3) the result of the classic 

assumption test indicate that there are no problems in multikolinierity, 

heteroskedastisyandotokorelasy (4) the t results can be seen that the parent income 
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variabel, and student residence status variabel has a positive and significant to 

student consumtion patterns while is cumulative achievement index, and student’s 

gender has no significant effect to student consumtion patterns (5) the F show the 

models used are exists (6) R² obtains a value of 0,4304 which means that 43,04% 

of the variabel variation student consumtion patterns is explained by influence of 

parent income, cumulative achievement index, student’s gender, and student 

residence status at University Of Muhammadiyah Surakarta.While is 56,96% the 

rest is extracted by other independent variabels that included in the models. 

 

Key words: students, students consumtion pattern, ordinary least square 

 

1. PENDAHULUAN 

Kebutuhan akan konsumsi sangat berkaitan dengan pola konsumsi mahasiswa, 

khususnya pada mahasiswa UMS. Pola konsumsi suatu masyarakat atau individu, 

termasuk pula mahasiswa, berbeda-beda satu sama lain. Pola konsumsi 

mahasiswa di suatu fakultas dapat berbeda dengan pola konsumsi mahasiswa di 

fakultas yang lain. Untuk  kebutuhan perkuliahan tiap mahasiswa pasti memiliki 

pola konsumsi yang berbeda. 

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pola konsumsi adalah 

besarnya pendapatan, tingkat harga, tingkat bunga, sosial ekonomi, dan selera  

merupakan faktor utama dalam menantukan konsumsi seseorang akan barang dan 

jasa (Suparmono, 2004). 

Besarnya uang kiriman pada setiap mahasiswa tentu tidaklah sama, oleh 

karena itu mahasiswa haruslah memilih pola konsumsi yang sesuai dengan 

kebutuhan dan biaya hidup yang ada. Umumnya,  mahasiswa yang memiliki 

jumlah uang saku lebih banyak memiliki kecenderungan untuk melakukan 

konsumsi lebih banyak daripada mahasiswa yang jumlah uang sakunya sedikit.  

Mahasiswa terkadang juga tidak bisa mengontrol pengeluarannya 

dikarenakan oleh berbagai faktor, misalnya ada perasaan ingin membeli sesuatu 

yang sedang trend, yaitu adanya perasaan agar terlihat tidak ketinggalan jaman 

dengan membeli atau memiliki barang yang sedang dibicarakan, disukai atau 

bahkan digunakan oleh sebagian besar masyarakat pada saat tertentu serta adanya 

waktu luang dan tempat belanja yang dirasa nyaman yang berakibat menimbulkan 

perilaku konsumtif mahasiswa. Konsumen akan mencapai tingkat kepuasan total 

yang maksimal pada tingat konsumsi atau pembelian dimana pengorbanan untuk 
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pembelian unit terakhir, yang tidak lain adalah harga unit terakhir tersebut adalah 

sama dengan kepuasan tambahan yang didapatkan dari unit terakhir tersebut 

(Boediono, 1980). 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka peneliti tertarik ingin meneliti 

lebih jauh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi dan pola 

konsumsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam penelitian 

yang berjudul “ analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi 

mahasiswa UMS ”. 

 

2. METODE  

Penelitian ini bermaksud menganalisis pengaruh pendapatan orang tua , jenis 

kelamin mahasiswa, status tempat tinggal mahasiswa dan indeks prestasi 

komulatif mahasiswa terhadap pola konsumsi mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Objek penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang 

asih aktif menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta . 

Lokasi penelitian dilaksanakan dikampus Universitas Muhammadiyah 

Surakarta disebabkan karena penulis masih berstatus sebagai mahasiswa aktif di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dan merupakan universitas yang mendapat 

ranking 8 menurut World Ranking University  di Indonesia. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa  aktif yang masih 

menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Surakartayang berjumlah 28.770 

mahasiswa (lihat tabel 3-1). Jumlah sampel dalam penelitian adalah 100 

mahasiswa. Besar sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin (dalam 

Bungin, 2011), yakni sebagai berikut: 

  
 

     
 

Keterangan : 

1 = konstanta 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e
2
= kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat 
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Populasi penelitian ini tersebar dalam beberapa fakultas. Oleh karena itu 

peneliti menggunakan teknik pengambilan sample Proportional Random 

Samplingyaitu suatu teknik pengambilan sampel secara acak dengan jumlah yang 

proporsional untuk setiap  populasi sesuai dengan jumlah seluruh populasinya. 

Adapun rumus pengambilan sampel pada setiap fakultas adalah : 

   
     

 
 

Keterangan : 

ni = Jumlah sampel menurut fakultas 

Ni = Jumlah populasi menurut fakultas 

n  = Jumlah sampel seluruhnya 

N  = Jumlah populasi seluruhnya 

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan 

kepada pengumpul data (Sugiyono,2012). Sumber data primer diperoleh dari hasil 

responden penelitian dalam hal ini adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Sumber data sekunder dapat berupa hasil pengelolaan lebih lanjut dari 

data primer yang disajikan dalam bentuk lain (Sugiyono, 2012). Sumber data 

sekunder diperoleh dari Badan Administrasi Akademik(BAA) dan Forlap Dikti. 

Uji analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

analisis regresi linier berganda metode ordinary least square (OLS). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Analisis Data 

Tabel 1. Hasil Estimasi Model Ekonometri 

 

Yt   =  804161,5 +  0,033856    
 - 54719,26 X2t  - 38756,25 D1t + 212290,7    

                              

           (0,0238)        (0,0000)            (0,6163)          (0,6110)          (0,0054) 

R
2
 = 0,430462 ; DW-Stat = 1,726976 ; F-Stat = 16,81674 ; Prob. F-Stat = 0,000 
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Uji Diagnosis 

(1) Normalitas 

JB (3)= 3,962253; Prob.(
2
) = 0,137914 

(2) Linieritas 

F (1,88) =  0,583913; Prob.( F ) = 0,4468 

(3) Multikolinieritas (VIF) 

X1 =  1,047585 ; X2 = 1,206422 ; D1 = 1,162417; D2 = 1,105159 

(4) Heteroskedastisitas 


2
 (12) = 11,07670 ; Prob.(

2
) = 0,5224  

(5) Otokorelasi 


2
 (3) = 1,711691 ; Prob.(

2
) = 0,6343  

Sumber: Data primer yang diolah.  

Keterangan: *    Signifikan pada  α = 0,01;      

                      **    Signifikan pada  α = 0,05;  

                      ***    Signifikan pada  α = 0,10.  

 

Berdasarkan uji validitas model tersebut, maka pengujian meliputi: 

3.1.1 Uji normalitas (uji Jarque Bera) 

Berdasarkan Tabel 1 terlihat nilai p, probabilitas atau signifikansi empirik statistik 

F uji Ramsey Reset terlihat memiliki nilai sebesar  0.4468  (> 0,10)   lihat Tabel 1 

; jadi H0 diterima. Kesimpulan spesifikasi model yang dipakai dalam penelitian 

tepat atau linier. 

3.1.2 Uji multikolinieritas  

Tabel 2. Hasil Multikolinearitas 

Variabel VIF Kriteria Kesimpulan 

X1 1.047585 <10 Tidak ada masalah multikolineritas 

X2 1.206422 <10 Tidak ada masalah multikolineritas 

D1 1.162417 <10 Tidak ada masalah multikolineritas 

D2 1.105159 <10 Tidak ada masalah multikolineritas 

 

3.1.3 Uji Heteroskedastisitas 

berdasarkan Tabel 1 terlihat nilai p, probabilitas atau signifikansi empirik statistik   

χ
2
 uji White adalah sebesar 0.5224 (> 0,10); jadi H0 diterima, kesimpulan tidak 

terdapat masalah heterokedastisitas dalam model. 
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3.2 Uji validitas pengaruh (Uji t) 

Tabel 3. Tabel Hasil Olah Data Uji t 

Variabel Sig.t Kriteria Kesimpulan 

X1 0,0000 > 0,01 Signifikan pada  α = 0,01 

X2 0,6163 > 0,01 Tidak signifikan pada α = 0,01 

D1 0,6110 > 0,01 Tidak Signifikan pada α = 0,01 

D2 0,0054 > 0,01 Signifikan pada  α = 0,01 

     Sumber : Data primer yang diolah, 

3.3 Uji kebaikan atau eksistensi model (uji F)    

Berdasarkan Tabel 1, terlihat nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik 

statistik F pada estimasi model memiliki nilai 0,5839 yang berarti  < 0,10; jadi H0 

ditolak, kesimpulan model yang dipakai dalam penelitian eksis. 

3.4 Analisis koefisien determinasi (R
2
) 

Koefisien Determinan (R
2
) menunjukan daya ramal dari model terestimasi. Pada 

Tabel 1 terlihat R
2 

sebesar 0,4304 artinya 43.04% variasi variabel pola konsumsi 

mahasiswa dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan orang tua, indeks prestasi 

komulatif, jenis kelamin, dan status tempat tinggal mahasiswa. Sisanya 56.96% 

dijelaskan oleh variabel-variabel bebas lain yang tidak dimasukkan dalam model. 

3.5 Interpretasi Ekonomi 

Variabel  pendapatan orang tua positif dan signifikan terhadap  pola konsumsi 

mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada α = 0,01 artinya jika 

variabel pendapatan orang tua tinggi  maka pola konsumsi mahasiswa meningkat, 

sebaliknya jika variabel pendapatan orang tua relatif rendah maka pola konsumsi 

mahasiswa juga akan mengalami penurunan. Pendapatan orang tua merupakan 

faktor yang penting pola konsumsi mahasiswa karena pendapatan orang tua 

merupakan tolak ukur dalam kesejahteraan mahasiswa melalui uang kiriman yang 

diberikan kepada mahasiswa setiap bulannya. Hal ini sesuai dengan penelitian 

sebelumnya oleh Andi Agung Perkasa (2012) dengan judul “ Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Pola Konsumsi Mahasiswa UNHAS”, menunjukkan bahwa 

pendapatan orang tua positif dan signifikan terhadap pola konsumsi mahasiswa 

dengan α sebesar 5%. 

Variabel status tempat tinggal mahasiswa berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pola monsumsi mahasiswa, pada α = 0,01 artinya jika 
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mahasiswa tinggal dikos maka tingkat konsumsinya kan mengalami peningkatan, 

sebaliknya jika mahasiswa tinggal dirumah atau tidak dikos maka konsumsinya 

mengalami penurunan. Mahasiswa yang tinggal di kos lebih besar konsumsi 

makanannya dibandingkan dengan mahasiswa yang tinggal di rumah atau tidak 

dikos. Hal ini terjadi karena mahasiswa yang tinggal di kos lebih sering membeli 

makanan di luar dibanding mahasiswa yang tinggal di rumah. Mahasiswa yang 

tinggal di rumah setiap harinya pasti telah disediakan makanan di rumah oleh 

orangtua masing-masing, sehingga mereka tidak mengurangi biaya untuk makan 

dibanding mereka yang tinggal di kos. Hal ini sesuai dengan penelitian 

sebelumnya oleh Andi Agung Perkasa (2012) dengan judul “ Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Pola Konsumsi Mahasiswa UNHAS”, menunjukkan bahwa status 

tempat tinggal mahasiswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pola 

konsumsi mahasiswa dengan α sebesar 5%. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka didapatkankesimpulan 

sebagai berikut: 

Hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel yang berpengaruh dan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pola monsumsi mahasiswadi universitas 

muhammadiyah surakarta: (a) Pendapatan orang tua berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pola konsumsi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta pada     α = 0,01. (b) Indeks prestasikomulatif tidak berpengaruh 

terhadap pola konsumsi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada 

α = 0,01. (c) Jenis kelamin tidak berpengaruh  terhadap pola konsumsi mahasiswa 

di Unversitas Muhammadiyah Surakarta padaα = 0,01. (c) tatus tempat tinggal 

mahasiswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pola konsumsi mahasiswa 

di Universitas Muhammadiyah Surakarta Pada α = 0,01. 

Uji eksistensi model (uji F) menunjukkan bahwa model yang digunakan 

eksis dengan kata lain pendapatan orang tua,dan status tempat tinggal mahasiswa 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap pola konsumsi mahahsiswa di 

universitas muhammadiyah surakartapada0,01.  
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Koefisien Determinan (R
2
) menunjukanR

2
sebesar 0,4304 artinya 43.04% 

variasi variabel pola konsumsi mahasiswa dapat dijelaskan oleh variabel 

pendapatan orang tua, indeks prestasi komulatif, jenis kelamin, dan status tempat 

tinggal mahasiswa. Sisanya 56.96% dijelaskan oleh variabel-variabel bebas lain 

yang tidak dimasukkan dalam model. 

Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi 

untuk memanajemen pola keuangan agar mahasiswa mengetahui apa yang harus 

dilakukan untuk mengendalikan pola konsumsi secara efisien dan efektif. 

Bagi pelaku bisnis disekitar Universitas Muhammadiyah Surakarta,  

penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk mengetahui apa 

saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan  pendapatan dan perkembangan 

usaha pelaku bisnis di sekitar UMS. 

Bagi penelitian yang akan datang, dimungkinkan menganalisis dari sudut 

pandang yang berbeda dengan mengembangkan metode maupun variabel yang 

bisa  dikembangkan lebih jauh lagi demi sempurnanya penelitian. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Boediono,1980. Teori Moneter, Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta 

Bungin, Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif. Jakarta : Kencana Predana Media 

Grup 

Mulyani, Sri. 2015. “ Pola Konsumsi Non Makanan Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yoyakarta”.  

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta : Skripsi Dipublikasikan 

Perkasa, Andi Agung, 2012. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Konsumsi 

Mahasiswa UNHAS” Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar 

: Skripsi Dipublikasikan 

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung : 

Alfabeta. 

Suparmono. 2004. Pengantar Ekonomi Makro : Teori, Soal Dan 

Penyelesaiannya, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.. 

Tama, Ridhoni Taufik. 2014. “Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta”. 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta : Skripsi Dipublikasikan 


