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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil Penelitian 

5.1.1. Uji Asumsi 

Uji asumsi terdiri atas uji normalitas dan uji linearitas yang dilakukan sebelum 

langkah selanjutnya yaitu uji hipotesis. Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah 

nilai residual terdistribusi atau tidak, data yang distribusinya normal akan memperkecil 

kemungkinan adanya bias (Apriyono & Taman, 2013), sedangkan uji linearitas 

bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang linear antar variabel 

dependen terhadap variabel independen yang hendak diuji (Djazari, Rahmawati, & 

Nugroho, 2013). 

5.1.1.1. Uji Normalitas 

1. Compulsive Buying 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji normalitas dengan teknik One 

Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Hasil perhitungan menunjukan nilai K-S-Z 

0,889 dengan nilai p sebesar 0,408. Data dikatakan normal apabila hasil 

analisis menunjukan angka p>0,05 (Mayers, 2013) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data compulsive buying merupakan data dengan distribusi 

normal. Hasil analisis dapat dilihat di lampiran. 

2. Gaya Hidup Hedonis 

Berdasarkan uji normalitas menggunakan teknik One Sample Kolmogorov-

Smirnov diperoleh hasil K-S-Z sebesar 1,091 dengan nilai p sebesar 0,185. 
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Data dikatakan normal apabila hasil analisis menunjukan angka p>0,05 

(Mayers, 2013) sehingga dapat disimpulkan bahwa data gaya hidup hedonis 

merupakan data dengan distribusi normal. Hasil analisis dapat dilihat di 

lampiran. 

5.1.1.2. Uji Linearitas 

Uji Linearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar 

variabel untuk dapat memenuhi asumsi linear. Suatu variabel dikatakan linear apabila 

memiliki nilai p<0,05 . Apabila variabel terbukti memiliki hasil linear maka dapat 

dilanjutkan dengan uji hipotesis. Penelitian ini menguji linearitas antara variabel 

compulsive buying sebagai variabel tergantung, sedangkan variabel gaya hidup 

hedonis sebagai variabel bebas. 

Berdasarkan hasil uji linearitas diperoleh hasil hitung F linear = 35.884 dan 

nilai p= 0,000 (p<0,05). Hasil perhitungan menunjukan adanya hubungan linear antara 

variabel compulsive buying dan gaya hidup hedonis. 

5.1.2. Uji Hipotesis 

Langkah berikutnya setelah uji asumsi adalah peneliti melakukan uji hipotesis. 

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi product moment-

pearson untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara gaya hidup hedonis 

dengan compulsive buying. Peneliti menggunakan program olah data SPSS 21 for 

windows. 

Variabel penelitian dapat dikatakan memiliki hubungan apabila hasil hitung 

product moment  lebih besar dari r tabel product moment (Hastono, 2006). Hasil uji 

korelasi product moment yang menguji compulsive buying dengan gaya hidup hedonis 
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pada mahasiswa menghasilkan nilai rxy=0,561 nilai p=0,000 (p<0,01), artinya terdapat 

hubungan positif antara gaya hidup hedonis dan compulsive buying pada mahasiswa. 

Hasil analisis di atas menunjukan bahwa hipotesis dalam penelitian ini yang 

berbunyi “Ada hubungan positif antara compulsive buying dan gaya hidup hedonis 

pada mahasiswa, dimana semakin tinggi tingkat gaya hidup hedonis maka semakin 

tingi tingkat compulsive buying dan sebaliknya.” dapat diterima pada taraf signifikansi 

1%. 

5.2. Pembahasan 

Hasil uji hipotesis menggunakan korelasi product moment menunjukan nilai 

rxy=0,561 dengan p=0,000 (p<0,01). Nilai sig menunjukan ada atau tidaknya 

hubungan antar variabel penelitian. Jika nilai p<0,05 dapat diartikan bahwa ada 

hubungan antar variabel penelitian, sedangkan jika nilai p>0,05 berarti tidak ada 

hubungan antar variabel penilitian. Dari hasil uji hipotesis tersebut dapat diketahui 

bahwa terdapat hubungan antara variabel gaya hidup hedonis dan variabel 

compulsive buying, dengan demikian hipotesis diterima. 

Korelasi antara gaya hidup hedonis dengan compulsive buying menunjukan 

nilai rxy=0,561 dengan p<0,01 menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel 

penelitian yakni gaya hidup hedonis dengan compulsive buying adalah hubungan 

positif, artinya semakin tinggi gaya hidup hedonis pada individu maka semakin tinggi 

pula compulsive buying yang dilakukan oleh individu, sebaliknya semakin rendah 

gaya hidup hedonis individu maka semakin rendah pula compulsive buying pada 

individu tersebut. Derajat keeratan kedua variabel juga dapat dilihat melalui klasifikasi 

nilai koefisien korelasi r pearson berikut : 
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Tabel 5.1. Klasifikasi Nilai Koefisien Korelasi r Pearson (Hidayat, 2012) 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

>0,80 - 1,00   Sangat Kuat 
>0,60 - 0,80 Kuat 
>0,40 - 0,60 Cukup 
>0,20 - 0,40 Rendah 
>0,00 - 0,20 Sangat Rendah 

 
Mengacu dari tabel klasifikasi tingkat hubungan yang telah dipaparkan di atas 

dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian ini, hubungan antara variabel 

gaya hidup hedonis dengan compulsive buying memiliki tingkat hubungan yang 

cukup, dengan sumbangan efektif gaya hidup hedonis terhadap compulsive buying 

sebesar 36,3% yang diperoleh dari nilai 𝑟2. Dengan demikian, 63,7% nilai pengaruh 

lainnya dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain dari compulsive buying yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini seperti faktor internal selain gaya hidup (tingkat 

materialisme, kepribadian, self-esteem, dan motivasi) ataupun faktor eksternal 

(pengaruh keluarga, pengaruh teman sebaya, iklan tv, dan kemudahan akses kartu 

kredit). 

Hasil analisis perhitungan dari variabel compulsive buying menunjukan mean 

empirik (Me) sebesar 59,58, mean hipotetik (Mh) sebesar 40 dan standar hipotetik 

(SDh) sebesar 8. Secara keseluruhan variabel compulsive buying masuk dalam 

kategori rendah dengan jumlah subjek sebanyak 36 subjek, sedangkan untuk 

compulsive buying kategori sedang sejumlah 35 subjek, dan compulsive buying 

kategori tinggi sejumlah 9 subjek. Hal ini menunjukan bahwa subjek tidak terlalu 

memiliki kecenderungan sebagai compulsive buyer, namun masih memiliki 

kecenderungan untuk melakukannya dapat dilihat dari 35 orang yang masuk didalam 

kategori sedang. Banyak hal yang mempengaruhi subjek tidak memenuhi indikasi 
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sebagai compulsive buyer kategori tinggi, terlebih ditengah pandemi COVID-19 yang 

sedang terjadi banyak individu yang lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan 

pribadi terlebih dahulu dan mengesampingkan pembelian yang tidak terlalu penting. 

Variabel gaya hidup hedonis memiliki hasil perhitungan mean empirik (Me) 

sebesar 57,38, mean hipotetik (Mh) sebesar 67,5, dan standar hipotetik (SDh) sebesar 

13,5. Perhitungan keseluruhan variabel gaya hidup hedonis masuk kedalam tingkat 

rendah dengan jumlah subjek 69 subjek, sedangkan subjek dengan tingkat gaya hidup 

hedonis sedang sejumlah 8 orang, dan subjek dengan tingkat gaya hidup hedonis 

tinggi sejumlah 3 orang. Individu dengan gaya hidup hedonis yang mementingkan 

kesenangan duniawi dan prestige dalam hidup masih memperhatikan kepentingan 

pemenuhan kebutuhan primer ditengah pandemi COVID-19 ini, karena terdapat 

desas-desus bahwa akan terjadinya resesi di Indonesia yang mengakibatkan nilai 

perekonomian menurun dan daya beli juga menurun. 

Selanjutnya, peneliti juga melakukan analisis lebih dalam terkait sumbangan 

efektif tiap aspek dari variabel hedonis terhadap variabel compulsive buying.  

Adapun data yang diperlukan untuk melakukan perhitungan tersebut disajikan dalam 

table ringkasan berikut: 

Tabel 5.2. Data Perhitungan Sumbangan Efektif Aspek Hedonis Terhadap Compulsive 
Buying 

Aspek Hedonis B Cross Product 𝑟2 Regression Sumbangan Efektif  

Activity -0,158 1126,300 36,3 1308,693 -4,93 

Interest 0,209 1405,200 36,3 1308,693 8,14 

Opinion 0,938 1271,900 36,3 1308,693 33,09 

TOTAL 36,30 
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Hasil perhitungan di atas menunjukkan angka -5% pada sumbangan efektif 

aspek activity dari hedonis terhadap compulsive buying, akan tetapi pada perhitungan 

sumbangan efektif, nilai yang berlaku adalah nilai mutlak, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa aspek activity memiliki sumbangan efektif sebesar 5% terhadap variabel 

compulsive buying. Selanjutnya, aspek interest memiliki sumbangan efektif sebesar 

8% dan opinion memiliki sumbangan efektif yang dominan dibanding dengan aspek 

lainnya, yakni 33%.  

 Sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Hausman dan Piron 

(dalam Park, Kim, & Forney, 2006) pada umumnya perilaku compulsive buying 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hedonis, emosional, interaksi sosial dan 

kepuasan. Individu dengan gaya hidup hedonis akan memiliki kecenderungan untuk 

melakukan compulsive buying pada suatu produk tertentu (Park, Kim, & Forney 2006). 

Hal ini menunjukkan bahwa adanya interest terhadap suatu hal akan mendorong 

individu tersebut melakukan compulsive buying, yang mengindikasikan hubungan 

antara aspek dari gaya hidup hedonis yakni interest dengan aspek dari compulsive 

buying berupa tendency to spend dan drive to spend.  

 Gavillan, Abril, dan Avello (2010) menyebutkan bahwa konsumen berbelanja 

untuk alasan yang berbeda selain dari kebutuhan untuk memperoleh barang atau 

jasa. Motivasi membeli mungkin didasarkan pada kebutuhan untuk menutupi 

kekurangan sesuatu dengan memperoleh produk tertentu, keinginan untuk menikmati 

pengalaman yang menyenangkan, atau keduanya pada saat yang bersamaan 

Kebutuhan menutupi kekurangan sesuatu tampaknya lebih sesuai dengan aktivitas 

rutin berbelanja. Namun, ketika individu berpikir tentang pergi berbelanja, literatur 
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hedonis menjadi aspek pencarian kesenangan yang lebih diutamakan daripada 

pembelian yang rasional yang mendukung individu tersebut melakukan compulsive 

buying. Individu hedonis akan cenderung melakukan pembelian tanpa memperhatikan 

manfaat produk yang dibeli (Handayani & Arda, 2019). Individu tersebut menganggap 

berbelanja merupakan pengalaman yang menarik, alternatif dalam mengatasi 

kebosanan, berbelanja untuk bersenang-senang, dan mengabaikan rasionalitas.  

Menurut Vojvodic dan Matic (2013) compulsive buying yang berorientasi pada 

suatu barang sangat terkait dengan keterlibatan individu pada barang tersebut, seperti 

mode. Vojvodic dan Matic (2013) menemukan bahwa siswa tekstil dan pakaian dari 

suatu kampus memiliki skor compulsive buying yang lebih tinggi secara signifikan 

daripada siswa dari jurusan lain. Ini diakibatkan oleh persepsi mereka terhadap diri 

mereka sebagai siswa jurusan tekstil dan pakaian. Temuan tersebut mendukung 

adanya hubungan antara gaya hidup hedonis dengan compulsive buying, karena 

adanya opini bahwa sebagai siswa dengan predikat siswa tekstil dan pakaian wajar 

untuk melakukan kegiatan pembelian yang lebih dari siswa lainnya dalam hal mode.  

Hedonis memiliki pengaruh yang signifikan dan positif pada pembelian impulsif 

(Sahetapy, Kurnia, & Anne, 2019) . Saat berbelanja seseorang terkadang melakukan 

pembelian yang tidak direncanakan atau pembelian yang tidak ada dalam daftar 

belanjanya. Rasa kegembiraan yang timbul dari konsumen yang berbelanja secara  

hedon, menimbulkan perilaku membeli barang yang secara tidak terlalu dibutuhkan 

oleh konsumen, sehingga hal tersebut berdampak pada perilaku pembelian yang 

kompulsif.  
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Individu yang menganut gaya hidup hedonis akan cenderung melakukan pola-

pola pembelian kompulsif (Susianto, dalam Lestari, Silviandari, & Widyasari, 2014). 

Kehidupan individu yang dekat dengan gaya hidup bersenang-senang, hura-hura, 

menghabiskan waktu di luar rumah, mengoleksi pakaian-pakaian yang sedang 

menjadi trend membawa mereka pada suatu pembelian di luar perencanaan.  

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang telah dilakukan  

oleh Lestari (2014) dengan judul penelitian “Hubungan Antara Gaya Hidup Hedonis 

dengan Kecenderungan Compulsive Buying Produk Pakaian Imitasi Pada Pria 

Homoseksual Di Malang Raya”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan positif antara variabel gaya hidup hedonis dengan kecenderungan 

compulsive buying, dengan nilai rxy=0256 dan nilai p= 0,033. 

 Dalam pelaksanaannya, penelitian ini secara keseluruhan telah berjalan 

dengan baik, akan tetapi tentu terdapat kelemahan atau keterbatasan yang dapat 

memengaruhi hasil penelitian ini. Keterbatasan dan kelemahan tersebut salah 

satunya disebabkan situasi pandemi yang tidak memungkinkan peneliti untuk 

melakukan penelitian secara langsung dan bertemu dengan subjek penelitian, 

sehingga memungkinkan adanya kesalahan interpretasi pada item skala yang diisi. 

Situasi pandemi COVID-19  ini juga menyebabkan menurunnya daya jual dan daya 

beli  masyarakat, karena berdampak  aktivitas terbatas dan sebisa mungkin untuk 

individu menerapkan social distancing dan gerakan stay at home sehingga tidak 

memungkinkan untuk menjalani aktivitas normal seperti bekerja, berbelanja, 

‘nongkrong’, bahkan untuk bersekolah pun dilaksanakan secara daring.  Selain itu 

dalam pemilihan kriteria subjek peneliti kurang dapat menemukan referensi kriteria 
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yang lebih lengkap sehingga subjek dalam penelitian ini belum terlalu fokus dalam 

subjek yang pasti memiliki kecenderungan compulsive buying.


