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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian Studi Komparasi Perilaku Konsumtif 

Pada Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon” adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis untuk variabel Pengeluaran Fakultas Tarbiyah 

Ilmu dan Keguruan (FITK) dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI)  

menunjukkan bahwa thitung sebesar 7.280 dan 4.772 serta ttabel 1.966 yang 

artinya nilai thitung > ttabel atau dapat dikatakan Pengeluaran mempengaruhi 

Perilaku Konsumtif.  

2. Berdasarkan hasil analisis untuk variabel Gaya Hidup Fakultas Tarbiyah 

Ilmu dan Keguruan (FITK) dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI)  

thitung sebesar 7.646 dan 4.488 serta ttabel 1.966 yang artinya nilai thitung > 

ttabel atau dapat dikatakan Gaya Hidup mempengaruhi Perilaku Konsumtif.  

3. Berdasarkan hasil analisis untuk variabel Pengendalian Diri Fakultas 

Tarbiyah Ilmu dan Keguruan (FITK) thitung sebesar -5.793 dan -4.979 serta 

ttabel 1.966 yang artinya nilai thitung < ttabel Pengendalian Diri mempengaruhi 

secara negatif Perilaku Konsumtif.  

4. Berdasarkan hasil analisis dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan antara Pengeluaran, Gaya Hidup, Pengendalian Diri terhadap 

Perilaku Konsumtif pada mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

(FITK) IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 

5. Berdasarkan hasil perhitungan nilai sig. (2-tailed) diperoleh Pengeluaran dan 

Gaya Hidup terdapat perbedaan yang signifikan dimana nilai rata-rata 

pengeluaran pada mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) 

lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan (FITK). Sedangkan Pengendalian Diri dan Pengeluaran 

Bulanan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) dan mahasiswa Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam (FSEI). 



 

124 

 

B. Saran 

1. Bagi Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon 

Untuk mahasiswa agar lebih rasional dan cermat dalam melakukan 

konsumsi, yaitu untuk terlebih dahulu memenuhi kebutuhannya daripada 

keinginannya. Diharapkan dari penelitian ini pula, Mahasiswa IAIN Syekh 

Nurjati Cirebon  dapat mempertahankan sikapnya yang tidak mudah 

terpengaruh terhadap perilaku konsumtif dengan cara melakukan kegiatan 

yang lebih bermanfaat dalam memanfaatkan waktu luang dan untuk 

melakukan perilaku konsumtif lebih pada pemikiran dan memilih barang 

dengan cara membuat daftar belanja terlebih dahulu, sehingga saat akan 

berbelanja tidak akan keluar dari catatan belanja yang akan dibeli. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu meneliti lebih 

mendalam lagi mengenai apa saja yang mempengaruhi tingkat konsumtif 

seseorang yang belum dibahas dalam penelitian ini. Bagi peneliti 

selanjutnya pula agar tidak melakukan penelitian dikalangan mahasiswa saja 

tetapi masyarakat umum dengan permasalahan yang lebih kompleks. Dan 

menambah variabel-variabel lain yang bisa mempengaruhi perilaku 

konsumtif. 

3. Bagi Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon  

 Bagi Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon diharapkan agar 

menghimbau dan menganjurkan mahasiswanya untuk mempraktikkan 

ilmunya secara langsung yang telah didapat di mata kuliah khususnya 

mengenai perilaku konsumtif. 

 

 

 

 

 

 

 


