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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab 

IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat status kelas sosial ekonomi orang tua mahasiswa dapat disimpukan 

bahwa rata-rata tingkat status sosial ekonomi yang dimiliki orang tua 

mahasiswa berada pada tingkat status kelas sosial ekonomi menengah 

kebawah. Hal tersebut dilihat dari bagaimana pekerjaan orang tua mahasiswa 

yang bekerja sebagi petani, UKM dan bekerja sebagai salah pembantu desa 

yang mendapatkan pendapatan atau penghasilan yang berada dibawah 3 juta 

perbulannya, serta kepemilikan yang dihasilkan itu berupah rumah, tanah 

yang dikelola serta motor pribadi. 

2. Faktor-faktor yang menjadi pengaruh perilaku konsumtif mahasiswa yaitu 

dengan melihat faktor mengikuti trend dan faktor harga barang memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa.Mahasiswa 

sangat mudah terpengaruh dengan adanya trend fashionyang sedang beredar 

dikalangan masyarakat, serta harga barang yang di tarifkan oleh perodusen 

terhadap barang tersebut yang mudah dijangkau oleh mahasiswa memberikan 

dampak tinggi terhadap daya beli mahasiswa tersebut. 

3. Sebagian besar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare 

telah terbawah kedalam perilaku konsumtif dan dalam perilakunya ini tidak 

terlepas dari peran ekonomi orang tuanya yang setiap saat memberikan uang 

saku. Keadaan ekonomi orang tua mahasiswa yang sebagian besar berada 
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pada tingkat kelas ekonomi menengah ke bawah akan mendapatkan pengaruh 

dari perilaku konsumtif mahasiswa, di mana ketika anaknya dalam hal ini 

mahasiswa mempunyai tingkat konsumsi yang tinggi maka pengeluaran orang 

tuanya akan bertambah pula sehingga keadaan ekonominya akan menurun dan 

menyebabkan ekonomi orang tua mahasiswa tersebut tidak terkontrol. 

B. Saran  

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan mengenai status sosial ekonomi 

orang tua terhadap perilaku konsumtif mahasiswa, peneliti dapat memberikan atau 

mengemukakan beberapa saran serta masukan: 

1. Untuk mahasiswa agar lebih rasional dan cermat dalam melakukan konsumsi, 

yaitu untuk terlebih dahulu memenuhi kebutuhannya dari pada keinginannya. 

2. Sebagai umat Islam yang diajarkan bahwa segala sesuatu yang dimiliki 

didunia adalah amanah untuk dibawah dan tidak melakukan pemborosan agar 

dapat mempertimbangkan segala hal tersebut sehingga tidak berperilaku 

konsumtif. 

3. Diharapkan mahasiswa dapat mempertimbangkan ekonomi orang tua dalam 

melakukan pembelian dan tidak terlalu boros dalam mengeluarkan uangnya. 

4. Diharapkan orang tua dapat lebih memberikan arahan bagi anaknya agar dapat 

mengatur keuangan dan merencanakan pengeluaran keungan anaknya 

sehingga mampu untuk mengontrol keuangannya. 

 


