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BAB VI 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendapatan 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat konsumsi 

mahasiswa penerima beasiswa FEBI Institut Agama Islam Negeri 

Tulungagung. Hal ini ditunjukan dengan nilai dari t hitung lebih besar dari 

nilai t tabel (11,285>1,664) dan tingkat signifikansi (0,000<0,10). Berarti 

bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan mahasiswa maka akan semakin 

tinggi pula tingkat konsumsi tersebut. 

 Pada pengaruh gaya hidup dikatakan bahwa gaya hidup memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat konsumsi 

mahasiswa penerima beasiswa FEBI Institut Agama Islam Negeri 

Tulungagung. Hal ini ditunjukan dengan nilai t hitung lebih besar dari nilai 

t tabel (2,116>1,664) dan tingkat signifikansi (0,038<0,10). Berarti ketika 

mahasiswa memiliki gaya hidup cenderung konsumtif maka akan semakin 

tinggi tingkat konsumsi mahasiswa tersebut. 

 Gender tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat 

konsumsi mahasiswa penerima beasiswa FEBI Institut Agama Islam 

Negeri Tulungagung. Hal ini ditunjukan dengan nilai t hitung kurang dari t 

tabel (0,243<1,664) dan tingkat signifikansi (0,808>0,10). Berarti bahwa 
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mahasiswa perempuan memiliki tingkat konsumsi lebih tinggi dari 

mahasiswa laki-laki. 

Pendapatan, gaya hidup, dan gender secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap tingkat konsumsi mahasiswa penerima beasiswa 

FEBI Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Hasil perhitungan 

diperoleh nilai koefisien determinasi (R2 ) sebesar 0,687 atau 68,7%. Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa 68,7% tingkat konsumsi dipengaruhi oleh 

pendapatan, gaya hidup, dan gender. Sedangkan sisanya 31,3% 

dipengaruhi oleh variabel bebas lain yang tidak diteliti. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dari kesimpulan, dapat diberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menemukan bahwa pendapatan berpengeruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat konsumsi mahasiswa penerima beasiswa 

FEBI Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Dalam hal konsumsi 

ini maka saran yang dapat diberikan yaitu mahasiswa harus bijaksana 

dalam menggunakan pendapatan yang dimiliki. 

2. Penelitian ini menemukan bahwa gaya hidup berpengeruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat konsumsi mahasiswa penerima beasiswa 

FEBI Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Dalam hal konsumsi 

ini maka saran yang dapat diberikan yaitu mahasiswa seharusnya tidak 

mengkonsumsi barang ataupun jasa hanya menuruti gaya hidup yang 

cenderung konsumtif. 
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3. Penelitian ini menemukan bahwa gender memiliki pengaruh positif 

namun tidak signifikan terhadap tingkat konsumsi mahasiswa 

penerima beasiswa FEBI Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. 

Maka saran yang dapat diberikan mahsiswa laki-laki maupun 

perempuan harus bisa mengatur pengeluaran konsumsinya dengan 

baik. 

4. Untuk penelitian selanjutnya menambahkan variabel dalam 

penelitiannya juga jumlah responden yang lebih banyak yang ada di 

FEBI Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.  

  


