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ABSTRAK 

 

Wahyu Alfi Ardiansyah, 2019 “Pengaruh Reference Group dan Hedonic 

Shopping Motives terhadap Customer Life Style (Studi 

pada Konsumen Muslimah Toko ByKK Ponorogo)”. 

Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Dr. Shinta Maharani, S.E., M.Ak. 

Kata Kunci: Hijab, Konsumtif, Reference Group, Hedonic Shopping Motives, 

Customer Life Style  

 

Hijab diwajibkan untuk muslimah guna membiasakan menghiasi diri 

dengan „iffah dan meminimalisir pengeluaran ekonomis. Hijab juga dapat 

merepresentasikan gaya hidup (life style) modern, tampil fashionable, up to date, 

modis, serta mengikuti trend yang ada, sehingga membuat para muslimah 

melakukan konsumsi atas dasar keinginan bukan kebutuhan (kontradiksi dengan 

etika konsumsi dalam perspektif ekonomi syariah), yang dipengaruhi reference 

group (teman pergaulan). Dalam mengikuti trend hijab, lebih mementingkan 

intangible pleasures daripada utilitarian product dan hal itu merupakan ciri-ciri 

dari hedonic shopping yang sering kali disetarakan dengan istilah perilaku 

konsumtif dan berseberangan prinsip kesederhanaan dalam ekonomi syariah. 

Penelitian dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana pengaruh reference 

group secara parsial terhadap customer life style pada konsumen muslimah toko 

ByKK Ponorogo? (2) Bagaimana pengaruh hedonic shopping motives secara 

parsial terhadap customer life style pada konsumen muslimah toko ByKK 

Ponorogo? (3) Bagaimana pengaruh reference group dan hedonic shopping 

motives secara simultan terhadap customer life style pada konsumen muslimah 

toko ByKK Ponorogo? (4) Faktor apa yang paling dominan mempengaruhi 

customer life style pada konsumen muslimah toko ByKK Ponorogo? 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, dengan 

jumlah responden 100 orang. Metode pengumpulan data melalui kuesioner, 

dokumentasi, dan observasi, kemudian dianalisis menggunakan bantuan program 

SPSS 21.0. 

 Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama. Reference group 

berpengaruh secara parsial terhadap customer life style pada konsumen muslimah 

toko ByKK Ponorogo. Kedua. Hedonic shopping motives berpengaruh secara 

parsial terhadap customer life style pada konsumen muslimah toko ByKK 

Ponorogo. Ketiga. Reference group dan hedonic shopping motives berpengaruh 

secara simultan terhadap customer life style pada konsumen muslimah toko ByKK 

Ponorogo. Keempat. Faktor yang paling dominan mempengaruhi customer life 

style pada konsumen muslimah toko ByKK Ponorogo adalah reference group.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Hijab secara bahasa berarti mencegah jangan sampai terjadi, menutup 

dan menghalangi. Hijab sendiri sudah dikenal pada zaman sebelum Islam 

hingga sekarang.
1
 Hijab di dalam Islam hukumnya wajib bagi setiap 

perempuan yang beragama Islam. Kewajiban hijab yang disyariatkan Islam 

salah satunya terdapat dalam surah An-Nur (24): 31.
2
 Syariat tersebut pada 

dasarnya membuktikan bahwa Islam memposisikan perempuan sebagai 

makhluk yang berkepribadian istimewa, sehingga sangat dimuliakan dan 

dihargai oleh Islam itu sendiri.
3
 Dengan syariat hijab pula, Islam mengajarkan 

bahwa kebahagiaan tidak sekedar di dunia, namun juga di akhirat, dengan 

cara senantiasa menjaga kemuliaan dan kesucian hidup.
4
 

Hijab dianggap sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk menjaga 

sikap „iffah (kesucian diri), jujur, dan malu, bahkan dapat menjauhkan 

perempuan dari berbagai penyimpangan akibat naluri seksual, (termasuk di 

dalamnya mencari perhatian lawan jenis melalui perpaduan antara hijab 

dengan asesoris lainnya dan masuk ke kategori tabarruj).
5
 Ada beberapa 

                                                           
1
 Sa‟adatunnisa,”Pengaruh Fashion Hijab terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN  Palangka Raya,”Skripsi (Palangka raya: IAIN Palangka 

raya, 2016), 1. 
2
 Ibid. 

3
 Husein Syahatah, Ekonomi Rumah Tangga Muslim, terj. Dudung dan Idhoh Anas 

(Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 184. 
4
 Ibid. 

5
 Ibid., 185. 
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implikasi pengenaan hijab untuk perempuan, diantaranya: sebagai bentuk 

ketaatan dalam menjalankan syariat
6
; mengekang hawa nafsu untuk 

memamerkan diri dan menonjolkan egoisme, karena fokus kecantikan dirinya 

hanya untuk suami; membiasakan menghiasi diri dengan „iffah
7
; 

meminimalisir pengeluaran ekonomis
8
; menghemat waktu di depan cermin

9
; 

dan menjauhkan diri dari penyakit sosial, seperti: perzinaan, khalwat, dan 

tersebarnya kriminalitas, terlebih seperti zaman now seperti ini.
10

 

Hijab tidak sekedar menjalankan syariat namun juga sebagai bentuk 

modernitas, mobilitas, dan identitas diri dalam pergaulan di tengah-tengah 

masyarakat.
11

 Berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan Republik 

Indonesia, disampaikan bahwa perkembangan nilai ekspor Indonesia bidang 

industri mode busana muslimah, termasuk hijab, tergolong pesat. Pada tahun 

2013 mencapai USD 11,78 miliar dan pada periode Januari-Juli 2014 

mencapai USD 8,47 miliar.
12

 Berdasarkan data Organisasi Konferensi 

Islam
13

(OKI) bahwa ekspor fashion muslim Indonesia berada di peringkat 

ketiga, setelah Bangladesh (USD 22 miliar) dan Turki (USD 14 miliar) 

                                                           
6
 Ibid., 190. 

7
 Ibid., 191. 

8
 Ibid., 192. 

9
 Ibid., 194. 

10
 Ibid., 191. 

11
 Patta Hindi Asis,”Makna Berhijab bagi Muslimah: Sebuah Persepsi Mahasiswi FISIP 

Universitas Muhammadiyah Kendari,”Artikel Ilmiah,(Kendari: Universitas Muhammadiyah 

Kendari, tp. thn), 93. (Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, konsumen muslimah ByKK 

Ponorogo menyatakan bahwa setuju (iya) terhadap pernyataan „hijab Tidak Sekedar Ajaran 

Agama, namun juga Lifestyle, Bukti Modernitas Zaman, dan Bikin Gaul‟ sebesar 87% dan tidak 

setuju (tidak) sebesar 13%.) 
12

 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "Peluang Ekspor Busana Muslim," 

dalam Warta Ekspor Fesyen Muslim Indonesia: Trade with Remarkable Indonesia Ditjen 

PEN/WRT/31/IV/2015 edisi April, ed. Tim Editor (Jakarta: t.pen, 2015), 17. 
13

 Ibid., 17. 
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dengan nilai USD 7,18 miliar,
14

 dengan lima negara tujuan ekspor, seperti: 

Amerika Serikat (USD 2,98 miliar), Jepang (USD 530 juta), Afrika Selatan 

(USD 526 juta), Jerman (USD 501 juta), dan Uni Emirat Arab (USD 416 

juta).
15

  

Pada akhirnya, data tersebut membuktikan bahwa busana hijab 

(fashion) dapat merepresentasikan gaya hidup (life style). Seseorang yang  

fashionable, secara tidak langsung mengkonstruksi dirinya sebagai seseorang 

dengan gaya hidup modern, tampil fashionable, up to date, modis, serta 

mengikuti trend yang ada.
16

 Hal tersebut didukung dari para konsumen toko 

hijab ByKK
17

 di Ponorogo yang mayoritas dari kalangan remaja (SMA dan 

mahasiswa, berumur 17-24 tahun)
18

 melakukan pemilihan barang berupa 

hijab dikarenakan keinginan untuk tampil fashionable, up to date, modis, 

serta karena mengikuti trend hijab.
19

 Disamping itu, reference group yang 

menjadi panutan (dalam hal ini pengaruh teman pergaulan) juga memiliki 

                                                           
14

 Ibid.,18. 
15

 Ibid. 
16

 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "Hias Rias Indonesia Sebagai Pusat 

Fesyen Muslim Dunia," dalam Warta Ekspor Fesyen Muslim Indonesia: Trade with Remarkable 

Indonesia Ditjen PEN/WRT/31/IV/2015 edisi April, ed. Tim Editor (Jakarta: t.pen, 2015),  4. 
17

 ByKK merupakan toko hijab dan fashion yang beralamatkan di Jl. Let. Jen S. Parman, 

Sablak, Keniten, Ponorogo. Dalam akun instagramnya @by_kk, terdapat informasi bahwa toko 

buka dari jam 09.00 sampai 21.00 WIB, menerima online order ke dua contact admin (yang 

membuktikan bahwa order di ByKK tergolong tinggi) dengan waktu online pelayanan melalui 

Whatsapp, Mon-Sat 8am-3pm.  
18

 Hasil penelitian pendahuluan dengan menyebar angket kepada 15 responden 

(konsumen muslimah ByKK Ponorogo) dengan detail umur responden: 17 tahun (6%), 18 tahun 

(7%), 19 tahun (27%), 20 tahun (13%), 21 tahun (20%), 22 tahun (7%), 23 tahun (13%), dan 24 

tahun (7%). Hasil penelitian pendahuluan lainnya juga disajikan ke bagan  pada latar belakang ini. 
19

 Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, konsumen muslimah ByKK Ponorogo 

menyatakan bahwa setuju (iya) terhadap pernyataan „Saya Sering Membeli Hijab karena Suka 

Tampil Fashionablem Up to Date, Modis, dan Mengikuti Trend Hijab‟ sebesar 87% dan tidak 

setuju (tidak) sebesar 13%.) 
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andil dalam mempengaruhi konsumen ByKK dalam mengikuti trend hijab. 

Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel dan bagan berikut: 

Tabel 1.1 

Pembelian Hijab karena Pengaruh Reference Group 

Saya beli hijab yang fashionable, kekinian, modis, karena pengaruh teman 

pergaulan 

Iya Tidak 

73% 27% 

Sumber: Data hasil perhitungan kuesioner pada penelitian pendahuluan 

dibantu program Microsoft Office Excel 2007 

Bagan 1.1 

Pembelian Hijab karena Pengaruh Reference Group 

 Sumber: Data hasil perhitungan kuesioner pada penelitian pendahuluan 

dibantu program Microsoft Office Excel 2007 

  

73%

27%

Saya beli hijab yang 
fashionable, kekinian, modis, karena 

pengaruh teman pergaulan.

Iya

Tidak
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Reference group atau biasa disebut dengan istilah kelompok referensi 

atau kelompok acuan merupakan dua orang atau kelompok yang dianggap 

mampu sebagai dasar komparasi (perbandingan) untuk individu dalam 

membentuk nilai dan sikap umum atau khusus, atau dengan kata lain 

dianggap mampu untuk dijadikan pedoman khusus dalam berperilaku, 

termasuk aktivitas konsumsi (pengambilan keputusan penggunaan suatu 

produk).
20

 Reference group pada umumnya memiliki pengaruh terhadap 

pengambilan keputusan dan lifestyle konsumen, bahkan di dalam teori 

lifestyle, reference group masuk ke dalam faktor-faktor yang 

mempengaruhinya (lifestyle).
21

 Berdasarkan bagan di atas, teman pergaulan 

ikut andil dalam mempengaruhi para konsumen ByKK (yang mayoritas 

berasal dari remaja dan dewasa awal) dan hal itu dikarenakan (umumnya) 

remaja membutuhkan panutan untuk berperilaku dan berpenampilan.
22

 

 Pada umumnya remaja memiliki panutan yang dijadikan acuan untuk 

berperilaku dan berpenampilan. Remaja memulai aktivitas konsumsinya 

dengan membeli barang-barang seperti yang dipakai panutannya, termasuk 

teman pergaulannya, dengan tujuan agar dapat menyerupai gaya teman 

pergaulan, menutupi kekurangan diri (sebagai bukti self esteem rendah), dan 

mendapat pengakuan perhatian dari lingkungan.
23

 Namun sayangnya, 

                                                           
20

 Rini Dwiastuti, dkk, Ilmu Perilaku Konsumen, (Malang: Universitas Brawijaya  Press, 

2012), 118. 
21

 Anwar Prabu Mangkunegara, Perilaku Konsumen Edisi Revisi, (Bandung: Refika 

Aditama, 2002), 46. 
22

 Yusi Ambarwati dan Ranni Merli Safitri,” Hubungan antara Kepribadian Narsistik 

dengan Perilaku Konsumtif pada Remaja di Yogyakarta,” Vol. 2 No. 2 ISSN : 2087 - 1899 

(September 2011), 56. 
23

 Ibid., 58. 
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aktivitas konsumsi tersebut dapat menjadi berlebihan apabila remaja terlalu 

mementingkan atribut yang dapat menunjang penampilannya atas dasar 

keinginan (want) bukan kebutuhan (need).
 24

 Hal tersebut (terjadi di 

konsumen muslimah ByKK Ponorogo) dapat dilihat di tabel dan bagan 

berikut: 

Tabel 1.2 

Pembelian Hijab karena Keinginan, bukan Kebutuhan 

Beli Hijab Up To Date karena Keinginan, bukan Kebutuhan 

Iya Tidak 

60% 40% 

Sumber: Data hasil perhitungan kuesioner pada penelitian pendahuluan 

dibantu program Microsoft Office Excel 2007 

                                                           
24

 Ibid. 
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Bagan 1.2 

Pembelian Hijab karena Keinginan, bukan Kebutuhan 

 Sumber: Data hasil perhitungan kuesioner pada penelitian pendahuluan 

dibantu program Microsoft Office Excel 2007 

Dalam bagan tersebut dapat dilihat bahwa sebesar 60% konsumen 

muslimah ByKK Ponorogo melakukan pembelian hijab atas dasar keinginan 

dan sisanya sebesar 40% atas dasar kebutuhan. Pembelian tersebut juga 

tergolong sering
25

 guna mementingkan atribut yang dapat menunjang 

penampilannya (tampil fashionable, up to date, modis, dan mengikuti trend 

hijab). Dengan kata lain, konsumen dalam melakukan pembelian hijab untuk 

mengikuti atau memenuhi gaya hidup, dipengaruhi teman pergaulan 

(reference group) yang kemudian muncul beberapa permasalahan (dialami 

konsumen dalam mengikuti gaya hidup), seperti: dalam mengikuti gaya 

                                                           
25

 Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, konsumen muslimah ByKK Ponorogo 

menyatakan bahwa setuju (iya) terhadap pernyataan „Saya Sering Membeli Hijab karena Suka 

Tampil Fashionable, Up to Date, Modis, dan Mengikuti Trend Hijab‟ sebesar 87% dan tidak 

setuju (tidak) sebesar 13%.) 

60%

40%

Beli Hijab Up to Date karena 
Keinginan, Bukan Kebutuhan

Iya

Tidak
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hidup, konsumen tidak terlalu memperhatikan kebutuhan primernya (seperti 

keperluan sekolah atau kuliah);
26

 kurang memperhatikan kualitas produk 

yang dibeli (karena merasa yakin atau terburu-buru dengan saran dari teman 

pergaulan untuk mengikuti gaya hidup);
27

 lebih banyak kegiatan berbelanja, 

sehingga terkadang lupa akan alokasi waktu;
28

 serta adanya penyesalan 

setelah mengeluarkan uang yang tidak terduga (diluar perencanaan).
29

 

Kenyataan di atas juga berseberangan dengan etika konsumsi dalam 

perspektif ekonomi syariah yang membahas perihal keinginan (want) dan 

kebutuhan (need).  

Adapun penjelasan lebih rinci seputar karakteristik need dan want, 

sebagai berikut:
 30

 

Tabel 1.3 

Karakteristik Need dan Want 

Karakteristik Need Want 

Sumber Fitrah manusia Hasrat (nafsu) manusia 

Hasil Manfaat dan berkah Kepuasan 

Ukuran Fungsi Preferensi atau selera 

Sifat Objektif Subjektif 

                                                           
26

 “Kurnia Rifqi Almalia, Dokumentasi, 19 Mei 2019” 
27

 “Monita Febryani, Dokumentasi, 19 Mei 2019” 
28

 “Adika Dwi Rahma, Dokumentasi, 19 Mei 2019” 
29

 “Alfiani Rohimah, Dokumentasi, 19 Mei 2019” 
30

 Eka Sakti Habibullah, “Etika Konsumsi dalam Islam,” Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan 

Bisnis Islam, 99 
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Tuntunan Islam Dipenuhi Dibatasi/dikendalikan 

Sumber: Eka Sakti Habibullah, “Etika Konsumsi dalam Islam,” Ad-Deenar: 

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 99 

Dalam tabel di atas, dijelaskan bahwa konsumsi dalam perspektif 

ekonomi syariah, yaitu: Pertama, menghendaki konsumsi yang bersumber 

dari kesucian fitrah manusia (ajaran dogmatis agama Islam). Dalam aturan 

tersebut terdapat perintah (apa yang boleh) sekaligus larangan (apa yang tidak 

boleh), bukan berdasarkan hasrat (nafsu) manusia yang cenderung 

mendorongnya kepada kejelekan.
31

 Kedua, menghendaki hasil yang 

bermanfaat dan berkah, bukan berdasarkan kepuasan sebagai tujuan utama. 

Hal itu dikarenakan kepuasan terkadang juga mengabaikan kemanfaatan dan 

keberkahan serta terkadang berasal dari keinginan yang mengikuti hawa nafsu 

(bukan kebutuhan).
32

 Ketiga, menghendaki fungsi sebagai ukuran, bukan 

berdasarkan preferensi atau selera, sehingga pemenuhan asal sesuai dengan 

fungsi atau dapat dikatakan tepat guna. Sebaliknya, jika preferensi atau selera 

menjadi ukuran, maka hal tersebut akan mengarah ke sikap bermewah-

mewahan, boros, dan mubazir, sehingga ukurannya tidak stabil.
33

 Keempat, 

menghendaki sifat konsumsi berupa kebutuhan, karena (kebutuhan) memiliki 

strata dan standar, mulai dari primer, sekunder, maupun tersier. Jika sifat 

konsumsi berupa keinginan, maka akan menjadi sangat subjektif karena tiap 

individu memiliki keinginan yang berbeda-beda. Kelima, menghendaki 

                                                           
31

 Ikhawan Aulia Fatahillah, ”Implementasi Konsep  Etika dalam Konsumsi Perspektif 

Ekonomi Islam,” Jurnal Hukum Islam, Vol. XIII No. 1 (Nopember 2013), 158. 
32

 Ibid. 
33

 Ibid., 159. 
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pembatasan atau pengendalian terhadap keinginan, karena keinginan manusia 

tidak terbatas. Adapun kebutuhan harus terpenuhi berdasarkan standar 

kebutuhan manusia yang pada dasarnya memiliki kriteria sama (maqashid 

syariah).
34

 

Selain reference group, salah satu dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi lifestyle yaitu motif.
35

 Masih berkaitan dengan pemaparan 

sebelumnya, bahwa remaja melakukan aktivitas konsumsi berdasarkan 

keinginan untuk mendapatkan penampilan yang fashionable, kekinian, dan 

modis atau dapat dikatakan berdasarkan keinginan yang berfokus pada 

kesenangan maupun kenikmatan materi, maka motif disini tentunya berkaitan 

dengan hedonic shopping motives. 

Hedonic shopping motives merupakan motif konsumsi yang 

berdasarkan keinginan untuk mendapatkan kesenangan maupun 

kebahagiaan
36

 dan identik dengan pemenuhan aspek nonfungsional konsumen 

atau dapat disebut dengan istilah intangible pleasures. Hal itu berarti dalam 

melakukan konsumsi atau pembelian produk, konsumen lebih 

mengedepankan nilai keinginan untuk kesenangan, kebahagiaan, dan 

tuntunan sosial estetika
37

, daripada nilai kebutuhan (need).  

                                                           
34

 Ibid. 
35

 Angga Sandy Susanto, “Membuat Segmentasi Berdasarkan Life Style (Gaya Hidup),” 

Jurnal JIBEKA, Volume 7, No. 2, (Agustus 2013), 2. 
36

 Krido Eko Cahyono, dkk, “Shopping Life Style Memediasi Hubungan antara Hedonic 

dan Utilitarian Value terhadap Impulse Buying,” Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – 

Volume 20, Nomor 2, (Juni 2016), 190. 
37

 Anita Rahmawati, “Pengaruh Hedonic Shopping Motivation dan Promosi Penjualan 

terhadap Emosi Positif dan Dampaknya terhadap Pembelian Impulsif dalam E-Commerce 

Berrybenka.Com,” Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 14. 
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Hedonic shopping motives juga terjadi pada konsumen muslimah ByKK 

Ponorogo yang direpresentasikan dari sikap atau aktivitas konsumsi lebih 

mementingkan kesenangan, kenikmatan, dan kebahagiaan (intangible 

pleasures) daripada kegunaan dan kemudahan penggunaan (utilitarian 

product)
38

 melalui konsumsi hijab yang fashionable, up to date, modis, dan 

mengikuti trend hijab, padahal konsumen tersebut memiliki hijab layak pakai 

(masih dapat digunakan dan mudah dalam penggunaan, karena tidak perlu 

beli hijab yang  baru) di rumah.
39

 Hal tersebut dapat dilihat dari tabel dan 

bagan berikut: 

Tabel 1.4 

Perasaan Senang dan Bahagia ketika Melakukan Pembelian 

Sumber: Data hasil perhitungan kuesioner pada penelitian pendahuluan 

dibantu program Microsoft Office Excel 2007 

  

                                                           
38

 Yupi Yuliawati dan Indri Ferdiani Suarna, “Belanja Hedonis di Kalangan Mahasiswa,” 

Jurnal EKUBIS Volume 1, No. 2, ISSN: 2541-1950 (Pebruari 2017), 44. 
39

 Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, konsumen muslimah ByKK Ponorogo 

menyatakan bahwa setuju (iya) terhadap pernyataan „Saya memiliki hijab layak pakai di rumah, 

namun tetap membeli hijab baru karena ingin tampil fashionable, up to date, dan tidak ketinggalan 

zaman‟ sebesar 87% dan tidak setuju (tidak) sebesar 13%.) 

Saya merasa senang dan bahagia karena beli hijab yang fashionable, up to 

date, modis, dan mengikuti trend hijab 

Iya Tidak 

87% 13% 
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Bagan 1.3 

Perasaan Senang dan Bahagia ketika Melakukan Pembelian 

 Sumber: Data hasil perhitungan kuesioner pada penelitian pendahuluan 

dibantu program Microsoft Office Excel 2007 

 

Dalam bagan tersebut dapat dilihat bahwa sebesar 87% konsumen 

muslimah ByKK Ponorogo merasakan kesenangan, kenikmatan, dan 

kebahagiaan (intangible pleasures) ketika melakukan pembelian hijab 

(fashionable, up to date, modis, dan mengikuti trend) yang tergolong sering
40

. 

Berdasarkan pendapat Berry, Kathleen, & Grewal bahwasanya dua hal 

tersebut, yaitu: mementingkan intangible pleasures daripada utilitarian 

product dan pembelian yang tergolong sering merupakan ciri-ciri dari 

                                                           
40

 Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, konsumen muslimah ByKK Ponorogo 

menyatakan bahwa setuju (iya) terhadap pernyataan „Saya Sering Membeli Hijab karena Suka 

Tampil Fashionable, Up to Date, Modis, dan Mengikuti Trend Hijab‟ sebesar 87% dan tidak 

setuju (tidak) sebesar 13%.) 

87%

13%

Saya merasa senang dan bahagia karena 
beli hijab yang fashionable, up to 

date, modis, dan mengikuti trend hijab.

Iya

Tidak
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hedonic shopping
41

yang sering kali disetarakan dengan istilah perilaku 

konsumtif, yaitu: perilaku konsumsi barang-barang yang sebenarnya kurang 

dibutuhkan secara berlebihan guna mendapatkan kepuasan maksimal 

(maximum satisfaction).
42

 Dengan kata lain, dalam mengikuti gaya hidup, 

konsumen dipengaruhi motif untuk mendapatkan prestise atau sebagai bentuk 

aktualisasi diri yang kemudian hari dapat memunculkan beberapa 

permasalahan, seperti: manajemen keuangan yang tidak baik (berhutang 

untuk mengikuti gaya hidup); keinginan untuk selalu dipuji orang lain;
 43

 

konflik dengan keluarga terkait finansial (rendahnya pemasukan dan 

tingginya pengeluaran atau belum adanya kemandirian finansial pada 

konsumen).
44

 Kenyataan tersebut juga berseberangan dengan prinsip ekonomi 

syariah. 

Dalam ekonomi syariah, konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip 

dasar,
45

 dan salah satunya yaitu: prinsip kesederhanaan yang mengatur 

perilaku manusia dalam melakukan konsumsi. Dalam prinsip ini diajarkan 

bahwa tidak baik bila individu bersikap berlebih-lebihan, sebagaimana 

tercantum dalam Al-Qur‟an surat Al-Maidah ayat 87, yang artinya; “hai 

orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik 

yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui 

batas”. Ayat tersebut membuktikan bahwa Islam tidak memperkenankan 

                                                           
41

 Yupi Yuliawati dan Indri Ferdiani Suarna, “Belanja Hedonis di Kalangan Mahasiswa,” 

Jurnal EKUBIS Volume 1, No. 2, ISSN: 2541-1950 (Pebruari 2017), 45. 
42

 Ibid., 44. 
43

 “Chusnul Chotimah, Dokumentasi, 19 Mei 2019” 
44

 “Hanifah, Dokumentasi, 19 Mei 2019” 
45

 Afzalur Rahman,  Doktrin Ekonomi Islam  (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 
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adanya perbuatan „israf atau melampaui batas, termasuk pemborosan, 

berlebih-lebihan, maupun bermewah-mewahan, yaitu membuang-buang harta 

tanpa faedah serta manfaat dan hanya mengejar nafsu
46

 atau mengejar 

kenikmatan, dan kebahagiaan (intangible pleasures) daripada kegunaan dan 

kemudahan penggunaan (utilitarian product), sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya. 

Berdasarkan pemikiran Yusuf Qardhawi, terdapat beberapa norma 

dasar yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan aktivitas konsumsi 

seorang muslim
47

, salah satunya: prinsip tidak melakukan kemubadziran. 

Prinsip ini menekankan agar dalam mengkonsumsi, manusia tidak 

diperkenankan untuk bersikap berlebih-lebihan. Berlebihan merupakan simbol 

keserakahan dalam segala hal di dunia ini, yang seringkali menimbulkan 

kesenjangan di tengah kehidupan. Keserakahan tersebut pada akhirnya 

mengarah ke pemenuhan keinginan nafsu perut dan seksualnya, yang oleh 

karenanya Islam melarang seseorang bersikap berlebihan dalam hal makanan 

dan minuman. Tentu saja larangan ini dapat dieksplanasikan pada kebutuhan 

yang lain.
48

 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian kemudian akan dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah (skripsi) 

yang berjudul: “Pengaruh Reference Group dan Hedonic Shopping 

                                                           
46

 Nur Rianto Al Arif, Penganter Ekonomi Syariah Teori dan Praktik, (Bandung: Pustaka 

Setia, 2015), 193. 
47

 Hendrie Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islami, (Yogyakarta: Ekonisia, Kampus 

Fakultas Ekonomi UII, 2003), 124. 
48

 Muhammad Djakfar, Etika Bisnis (Bogor: Penebar Plus Imprit, 2001), 151. 
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Motives terhadap Customer Life Style (Studi pada Konsumen Muslimah 

Toko ByKK Ponorogo)” 

 

B. Batasan Masalah  

Banyak faktor atau variabel yang dapat dikaji untuk menindaklanjuti dalam 

penelitian ini. Namun, karena luasnya bidang cakupan serta adanya berbagai 

keterbatasan yang ada, baik waktu, dana, tenaga, maupun jangkauan peneliti, 

dalam penelitian ini tidak semua dapat ditindaklanjuti. Untuk itu, dalam 

penelitian ini dibatasi pada masalah pengaruh reference group dan hedonic 

shopping motives terhadap customer life style pada konsumen muslimah toko 

ByKK Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka terdapat pokok 

permasalahan yang dijadikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana pengaruh reference group secara parsial terhadap customer life 

style pada konsumen muslimah toko ByKK Ponorogo?  

2. Bagaimana pengaruh hedonic shopping motives secara parsial terhadap 

customer life style pada konsumen muslimah toko ByKK Ponorogo?  

3. Bagaimana pengaruh reference group dan hedonic shopping motives 

secara simultan terhadap customer life style pada konsumen muslimah 

toko ByKK Ponorogo? 
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4. Faktor apa yang paling dominan mempengaruhi customer life style pada 

konsumen muslimah toko ByKK Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh reference group secara parsial 

terhadap customer life style pada konsumen muslimah toko ByKK 

Ponorogo. 

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh hedonic shopping motives secara 

parsial terhadap customer life style pada konsumen muslimah toko ByKK 

Ponorogo. 

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh reference group dan hedonic 

shopping motives secara simultan terhadap customer life style pada 

konsumen muslimah toko ByKK Ponorogo. 

4. Mengetahui dan menganalisis faktor yang paling dominan mempengaruhi 

customer life style pada konsumen muslimah toko ByKK Ponorogo. 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta 

wawasan peneliti khususnya yang berkaitan reference group, hedonic 

shopping motives, dan customer life style guna meningkatkan 

pertimbangan nilai-nilai agama Islam dalam mengikuti trend of life 

style. 

b. Bagi akademisi dapat memberikan manfaat dalam hal pengembangan 

ilmu ekonomi syariah melalui pendekatan dan cakupan variabel yang 

digunakan, terutama berhubungan dengan reference group, hedonic 

shopping motives, dan customer life style guna meningkatkan 

pertimbangan nilai-nilai agama Islam dalam mengikuti trend of life 

style. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendukung penelitian 

selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan 

reference group, hedonic shopping motives, dan customer life style 

guna meningkatkan pertimbangan nilai-nilai agama Islam dalam 

mengikuti trend of life style. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Konsumen Muslimah ByKK 

Diharapkan dapat dijadikan masukan dalam upaya menumbuhkan 

penggunaan pertimbangan akan nilai-nilai atau prinsip ekonomi 

syariah, terkhusus perihal reference group, dan motives dalam 

mengikuti trend of life style. 

b. Bagi Peneliti 

Diharapkan peneliti dapat memahami pentingnya mempertimbangkan 

nilai-nilai atau prinsip ekonomi syariah dalam konsumsi, sehingga 

peneliti dapat mengambil keputusan dalam mengikuti trend of life style 

secara baik dan benar. 

c. Bagi Masyarakat 

Diharapkan mampu menumbuhkan penggunaan pertimbangan akan 

nilai-nilai atau prinsip ekonomi syariah, terkhusus perihal reference 

group dan motives dalam masyarakat guna mengikuti trend of life style. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang 

masalah untuk mendeskripsikan problem akademik sebagai motif atau 

alasan penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dijelaskan batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika 

pembahasan. 
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Bab II, merupakan teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan 

hipotesis yang berisi uraian tentang landasan teori, penelitian terdahulu, 

kerangka berfikir, hipotesis penelitian. 

Bab III, merupakan metode penelitian yang berisi uraian tentang 

rancangan penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, 

populasi, sampel, dan teknik sampling, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data. 

Bab IV, merupakan hasil dan pembahasan yang berisi uraian tentang 

gambaran umum lokasi penelitian, gambaran umum responden, hasil 

pengujian instrumen penelitian, hasil pengujian asumsi klasik, hasil 

pengujian hipotesis, hasil analisis regresi linier berganda, hasil analisis 

pengisian instrumen penelitian, pembahasan dan interpretasi. 

Bab V, merupakan penutup yang berisi uraian tentang kesimpulan dari 

penelitian, keterbatasan penelitian, dan rekomendasi dari peneliti untuk 

penyelesaian masalah tersebut sekaligus sebagai saran kepada konsumen 

muslimah, designer, produsen, atau influencer hijab, serta peneliti 

selanjutnya. 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR, DAN 

HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Customer Life Style 

a. Pengertian Customer Life Style 

Customer life style (gaya hidup konsumen) adalah pola hidup 

seseorang yang melibatkan pengukuran dimensi utama konsumen, 

seperti: kegiatan, minat, dan opini, yang pada umumnya tidak permanen 

dan cepat berubah.
49

 Life style tidak sekedar menangkap kelas sosial 

atau kepribadian, namun juga menjelaskan profil seluruh pola seseorang 

dalam bertindak dan berinteraksi di dunia.
50

 Menurut Minor dan 

Mowen, life style adalah menunjukkan bagaimana membelanjakan 

uangnya, dan bagaimana mengalokasikan waktu. Dengan kata lain, 

gaya hidup atau life style mencerminkan keseluruhan pribadi yang 

berinteraksi dalam lingkungannya. Maka dari itu dapat disimpulkan 

bahwa life style adalah pola hidup seseorang yang dinyatakan dalam 

kegiatan, minat dan opininya dalam membelanjakan uangnya dan 

bagaimana mengalokasikan waktu.
51

 

                                                           
49

 Agustina Shinta, Manajemen Pemasaran (Malang: Universitas Brawijaya, 2011), 46. 
50

 Harman Malau, Manajemen Pemasaran: Teori dan Aplikasi Pemasaran Era 

Tradisional Sampai Era Modernisasi Global (Bandung: Alfabeta, 2017), 229. 
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Customer life style melibatkan pengukuran dimensi AIO, yaitu: 

activities, interest, and opinion. Klasifikasi yang sering digunakan 

adalah tipologi VALS dengan menggolongkan orang berdasarkan dua 

dimensi, yaitu: motivasi utama dan sumber daya. Motivasi utama 

meliputi idealisme, pencapaian, dan ekspresi diri. Seorang konsumen 

yang termotivasi oleh idealisme, dituntun oleh pengetahuan dan prinsip. 

Seorang konsumen yang termotivasi oleh pencapaian mencari produk 

dan jasa, digambarkan dengan berbagi keberhasilan kepada 

pergaulannya. Sedangkan seorang konsumen yang termotivasi oleh 

ekspresi diri, menginginkan adanya aktivitas sosial atau fisik, variasi, 

dan risiko.
52

 

Menurut Sumarwan, life style mempengaruhi perilaku seseorang 

yang pada akhirnya menentukan pilhan-pilihan konsumsi seseorang 

tersebut.
53

 Sedangkan menurut Kasali, life style pada prinsipnya 

merupakan cara atau pola seseorang dalam menghabiskan waku dan 

uangnya.
54

 Dengan kata lain, life style terbentuk karena adanya 

„keterbatasan uang‟ atau „keterbatasan waktu‟ konsumen, sehingga dari 

situ, pihak produsen menciptakan produk dan jasa yang terjangkau 

(keterbatasan uang) dan nyaman (keterbatasan waktu: waktu lebih 

                                                                                                                                                               
Artojaya Tour & Travel Surabaya,” Jurnal Manajemen Pemasaran PETRA Vol. 3, No. 1, (2015) 1-

13, t.hlm 
52

 Philip Kotler dan Gary Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran Edisi ke-12, terj. Bob 

Sabran, (Jakarta: Erlangga, 2008), 170. 
53

 Rini Dwiastuti, dkk, Ilmu Perilaku Konsumen (Malang: Universitas Brawijaya Press, 

2012), 75. 
54
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penting daripada uang).
55

 Hal itu berarti life style merepresentasikan 

perilaku seseorang dalam konsumsi.  

b. Indikator Customer Life Style 

Pengukuran customer life style atau gaya hidup konsumen dapat 

diukur dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu: AIO dan VALS. 

1) Pendekatan AIO merupakan pendekatan dalam 

mengklasifikasikan konsumen berdasarkan indikator AIO 

(Activities, Interest, and Opinion).
56

 Joseph Plumer menyatakan 

bahwa segmentasi life style mengukur aktivitas-aktivitas manusia, 

terkait: 

a) Bagaimana mereka menghabiskan waktu 

b) Minat yang dianggap penting di sekitarnya 

c) Pandangan-pandangan terhadap diri sendiri dan orang lain 

d) Karakter-karakter dasar yang pernah dilalui dalam life style, 

penghasilan, pendidikan, dan tempat tinggal. 

Komponen-komponen life style menurut pendekatan AIO terdiri dari 

tiga dimensi atau indikator, yaitu:  

a) Aktivitas, yang terdiri dari: bekerja, hobi, menghibur diri, 

komunitas, dan berbelanja. 

b) Minat, yang terdiri dari: keluarga, pekerjaan, komunitas, dan 

media. 
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c) Opini, yang terdiri dari: kepribadian diri, produk, dan 

budaya.
57

 

2) Pendekatan VALS (Value and Lifestyles) 

 Pendekatan VALS merupakan metode segmentasi pasar yang 

bersifat psikografis guna menjelaskan dan memprediksi terhadap 

nilai, life style, dan konsumsi masyarakat, dengan 

menggabungkan teori, sebagai berikut: 

a) Teori hirarki kebutuhan manusia (need hierarchy), yang 

dikembangkan oleh Abraham H. Maslow dengan lima 

tingkatan kebutuhan, yaitu: kebutuhan fisik dasar, rasa aman, 

memiliki, esteem, dan aktualisasi diri. VALS mengidentifikasi 

nilai-nilai yang dianut masyarakat pada masing-masing 

kebutuhan tersebut.
 58

Di dalam perspektif ekonomi Islam, need 

hierary sering kali dikaitkan dengan konsep maslahah yang 

menurut Shatibi, secara berurutan terdiri dari: kehidupan (life/ 

an nafs), kekayaan (property/ al mal), keimanan (faith/ al din), 

akal (intellect/ an aql), dan keturunan (posterity/ al nash).
59

 

b) Teori terkait dorongan-dorongan kepribadian, yang 

dikembangkan oleh Riesman, Glazer, dan Denny. VALS 

                                                           
57

 Ibid. 
58

 Ibid., 77. 
59

 Nur Rianto Al Arif, Penganter Ekonomi Syariah Teori dan Praktik, (Bandung: Pustaka 

Setia, 2015), 200. 



24 

 

 

merubah dari terminology other directed menjadi outer 

directed (dorongan dari luar).
60

 

 Namun, pada perkembangannya, pendekatan VALS ini 

memiliki banyak kelemahan, sehingga perlu penyempurnaan.
61

 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Customer Life Style 

 Berdasarkan pendapat Amstrong, bahwasanya terdapat faktor 

internal (dari dalam individu konsumen) dan eksternal (dari luar 

individu konsumen) yang mempengaruhi customer life style. Adapun 

penjelasannya lebih rinci, sebagai berikut:
62

 

1. Faktor internal 

a) Sikap 

Sikap merupakan cara individu dalam memberikan tanggapan 

terhadap suatu hal sesuai dengan pikiran, suasana hati, maupun 

pengalaman. Sikap tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, 

seperti: kebiasaan, tradisi, kebudayaan, dan lingkungan sosial.
63

 

Menurut Fishbein, sikap adalah predisposisi emosional yang 

dipelajari untuk merespon secara konsisten terhadap suatu 

objek.
64

 Sedangkan menurut L.L. Thurstone, sikap dapat diartikan 

sebagai tingkatan kecenderungan yang bersifat positif ataupun 
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negatif dan berhubungan dengan objek psikologi, seperti: simbol, 

kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide, dan sebagainya (termasuk 

atribut suatu produk).
65

 Adapun ciri khas dari sikap, yaitu: 

mempunyai objek tertentu (orang, perilaku, konsep, situasi, 

benda, dan sebagainya) dan mengandung penilaian (suka-tidak 

suka, setuju-tidak setuju).
66

 Ringkasnya, sikap merupakan 

komponen individu yang berfungsi untuk menanggapi suatu 

objek.
67

 

b) Pengalaman dan Pengamatan 

Pengalaman individu dapat memberikan pengaruh terhadap cara 

individu tersebut dalam memandang atau mengamati sesuatu. 

Pengalaman tersebut didapatkan dari proses belajar dan 

mengajarkannya (berbagi) ke orang lain melalui interaksi. Dari 

hal itulah dapat mempengaruhi pengamatan atas pengalaman 

(opini) individu maupun orang lain, hingga akhirnya membentuk 

life style.
68

 Dengan kata lain, pengalaman belajar konsumen akan 

menentukan tindakan dan pengambilan keputusan membeli.
69

 

Ringkasnya pengalaman yang diperoleh dari pengamatan masa 
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lalu (kejadian) dapat merubah cara pandang terhadap objek dan 

berujung pada life style.
70

 

c) Kepribadian 

Kepribadian (personality) berasal dari kata latin: persona, 

menunjuk pada topeng yang biasa digunakan oleh pemain 

sandiwara zaman Romawi dalam memainkan peran. Kemudian 

istilah persona berubah menjadi gambaran sosial tertentu yang 

diterima oleh individu dari kelompok atau masyarakatnya, 

kemudian individu tersebut diharapkan bertingkah laku 

berdasarkan atau sesuai dengan gambaran sosial (peran) yang 

diterimanya.
71

 Menurut Koentjaraningrat, kepribadian dapat 

diartikan sebagai susunan unsur-unsur akal dan jiwa yang 

menentukan perbedaan tingkah laku atau tindakan dari tiap-tiap 

individu manusia.
72

 Kepribadian merupakan keseluruhan perilaku 

atau sikap dari individu dalam setiap situasi yang berbeda 

(seperti: dominasi, keagresifan, percaya diri, dan sebagainya) dan 

berguna untuk menentukan perilaku konsumen dalam mengambil 

keputusan konsumsi suatu produk.
73

 Kepribadian konsumen 

sangat ditentukan oleh faktor internal (seperti: motif, IQ, emosi, 

cara berpikir, persepsi) dan faktor eksternal (seperti: lingkungan 
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fisik, keluarga, masyarakat, sekolah, lingkungan alam) yang 

mempengaruhi persepsi dan pengambilan keputusan dalam 

membeli.
74

 Dengan kata lain, kepribadian tiap individu berbeda 

dan mengalami perubahan tiap waktunya, yang berpengaruh pada 

buying behavior dari individu tersebut sebagai 

konsumen.
75

Ringkasnya, kepribadian antarindividu berbeda 

sehingga berdampak pada perbedaan sikap (masing-masing 

individu tersebut).
76

 

d) Konsep Diri 

Konsep diri merupakan pandangan dan perasaan tentang diri 

individu itu sendiri, baik berupa gambaran deskriptif maupun 

penilaian terhadap diri (individu itu sendiri),
77

 yang terdiri dari 

komponen kognitif berupa self image dan komponen afektif 

berupa self esteem.
78

 Konsep diri juga memiliki arti sebagai 

semua persepsi individu terhadap aspek diri yang meliputi: aspek 

fisik, aspek sosial, dan aspek psikologis yang didasarkan pada 

pengalaman dan interaksi dengan individu lain.
79

 Konsep diri juga 

dapat diartikan sebagai inti dari pola kepribadian yang 

mempengaruhi cara individu dalam menyelesaikan permasalahan 
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hidupnya, termasuk menentukan minat terhadap suatu produk 

(image merk).
80

 

e) Motif  

Secara etimologis, motif (motives) berasal dari kata motion yang 

berarti „gerakan‟ atau „sesuatu yang bergerak‟.
 81

 Motif berasal 

dari bahasa latin „movere‟ yang berarti bergerak atau to move.
82

  

Jadi, istilah „motif‟ berkaitan erat dengan „gerak‟, yaitu gerakan 

yang dilakukan oleh manusia karena adanya rangsangan, 

dorongan
83

 (alam di bawah sadar, alam sadar, dan libido 

seksualitas),
84

 atau pembangkit tenaga guna memunculkan 

perbuatan atau tingkah laku.
85

 Motif (motives) merupakan 

pembentuk perilaku individu dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya, mulai dari kebutuhan fisik, pengakuan, merasa aman, 

dan sebagainya, sebagaimana teori kebutuhan Maslow.
86

 Menurut 

Atkinson, pengertian motives dapat dianggap sebagai suatu 

disposisi laten yang berusaha dengan kuat untuk menuju ke tujuan 

tertentu, baik berupa prestasi, afiliasi, ataupun kekuasaan.
87

 

Singkatnya, motif adalah tujuan yang menjadi arah suatu kegiatan 
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atau aktivitas.
88

 Selain motives, dalam istilah psikologi dan 

ekonomi, juga dikenal istilah motivasi (motivation) yang 

menunjuk pada keseluruhan proses gerakan, termasuk situasi 

yang mendorong, dorongan yang timbul dalam diri individu 

(motives), tingkah laku yang ditimbulkan, dan tujuan atau akhir 

dari gerakan atau perbuatan. Oleh karenanya, motivation berarti 

membangkitkan motives, membangkitkan daya gerak, atau 

menggerakan individu untuk berbuat sesuatu dalam rangka 

mencapai suatu kepuasan atau tujuan.
89

 Apabila motives individu 

dalam mendapatkan kebutuhan prestise cenderung besar, maka  

individu tersebut akan ada kecenderungan untuk mempunyai 

hedonic life style, sehingga menjadi target market yang tepat 

untuk produk-produk mewah.
90

 Ringkasnya, motives merupakan 

dorongan dari dalam diri untuk memberikan respon atau 

tanggapan terhadap suatu produk.
91

 Contohnya yaitu: ketika 

individu memiliki motive untuk aktualisasi diri, maka bisa jadi 

individu tersebut akan melakukan pembelian produk berupa 

kamera.
92
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f)  Persepsi 

Secara etimologis, persepsi atau perception berasal dari bahasa 

latin „perceptio dari percipere, yang artinya menerima atau 

mengambil. Persepsi dalam arti sempit berarti penglihatan, 

bagaimana cara individu melihat sesuatu, sedangkan dalam arti 

luas berarti cara individu memandang atau mengartikan sesuatu.
93

 

Menurut Pareek, persepsi dapat didefinisikan sebagai proses 

menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, 

menguji, dan memberikan reaksi kepada rangsangan pancaindra 

atau data.
94

 Persepsi merupakan proses individu dalam melakukan 

pemilihan, pengaturan, dan penginterpretasikan informasi guna 

membentuk suatu pemahaman dan gambaran terkait sesuatu.
95

 

Persepsi dapat mempengaruhi individu dalam memilih suatu 

produk, seperti memilih produk yang ramah lingkungan karena 

mendapatkan informasi tentang global warming effect.
96

 

Ringkasnya, persepsi merupakan pandangan individu terhadap 

objek yang diterimanya.
97
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2. Faktor eksternal 

a) Kelompok Acuan 

Kelompok acuan (reference group) atau dapat juga disebut 

dengan istilah: kelompok pedoman, kelompok anutan, atau 

kelompok referensi, merupakan kelompok-kelompok penting 

dimana individu-individu menjadi anggota atau berharap untuk 

menjadi anggotanya dan dengan norma-norma yang kemungkinan 

akan disesuaikan oleh individu tersebut.
98

 Reference group juga 

dapat diartikan sebagai dua atau sekelompok individu  yang 

dianggap mampu dan mempunyai pengetahuan (knowledge) 

dalam memberikan pengaruh terhadap pembentukan sikap dan 

perilaku individu, baik secara langsung maupun tidak secara 

langsung.
99

 Dapat dikatakan memberikan pengaruh secara 

langsung apabila individu merupakan anggota dari kelompok dan 

sering terjadi interaksi, sedangkan apabila individu tersebut bukan 

anggota kelompok maka dapat dikatakan memberikan pengaruh 

secara tidak langsung.
100

 Reference group juga dapat digunakan 

sebagai alat ukur (standar) untuk menilai diri sendiri ataupun 

membentuk sikap dalam mengambil keputusan penggunaan suatu 
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produk.
101

 Menurut William J. Stanton, reference group yang 

dicita-citakan atau dijadikan kelompoknya (menjadi anggota di 

dalamnya) dapat mempengaruhi perilaku konsumen.
102

Reference 

group memiliki dua fungsi utama, yaitu: fungsi perbandingan 

sosial (membandingkan diri individu dengan pendapat umum, 

apakah sikapnya aneh atau tidak, benar atau salah, wajar atau 

tidak) dan fungsi pengesahan sosial (membandingkan diri 

individu dengan kelompok referensinya, apakah sikap atau 

perbuatannya disahkan/ dibenarkan oleh kelompok 

referensinya).
103

 Pada akhirnya, masukan atau saran (pengaruh) 

dari reference group dapat mempengaruhi persepsi individu 

terhadap suatu produk, sehingga membentuk life style (individu 

tersebut).
104

 Ringkasnya, reference group merupakan kelompok 

yang memberikan pengaruh kepada individu dalam melakukan 

tindakan sebagai bentuk tanggapan akan suatu objek (produk).
105

 

b) Keluarga 

Keluarga merupakan kelompok primer yang terpenting dalam 

masyarakat dan terbentuk dari satu kesatuan sosial (meliputi: 
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suami, istri, dan anak-anak)
106

 dan sangat mempengaruhi dan 

menentukan dalam pengambilan keputusan membeli.
107

 Keluarga 

memiliki peranan yang terbesar dan terlama dalam membentuk 

sikap dan perilaku individu.
108

 Hal itu disebabkan pola asuh orang 

tua akan memberikan pengaruh atau membentuk karakter 

sekaligus life style individu (anaknya).
109

 Adapun maksud pola 

asuh tersebut dapat berupa: nasihat, cerita, pengalaman, perilaku 

keseharian orang tua, maupun anggota keluarga.
110

Sebuah 

penelitian menyatakan bahwa anak-anak (yang merupakan 

anggota keluarga) secara signifikan
111

 mempengaruhi keputusan 

keluarga tentang segala hal, seperti tempat tujuan berlibur, merek 

kendaraan, ataupun merek smarthphone.
112

  

c) Kelas Sosial 

Kelas sosial merupakan sebuah kelompok yang relatif sama atau 

homogen, bertahan lama dalam masyarakat, dan tersusun dalam 

urutan
113

 jenjang (level) dengan minat, nilai, dan tingkah laku 
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yang sama tiap jenjangnya.
114

 Dalam definisi lain, kelas sosial 

diartikan sebagai suatu kelompok yang terdiri dari sejumlah 

individu yang berkedudukan seimbang dalam masyarakat.
115

 

Kelas sosial tidak ditentukan oleh faktor tunggal, seperti 

pendapatan, namun juga ditentukan oleh kombinasi dari 

pekerjaan, pendapatan, pendidikan, kekayaan, dan variabel 

lainnya.
116

 Kelas sosial memiliki kecenderungan untuk 

menunjukkan perilaku atau aktivitas konsumsi (pembelian) yang 

sama.
117

 Hal itu dikarenakan  (biasanya) kelas sosial terbentuk 

karena terdapat kebutuhan akan prestise dan berhubungan dengan 

kemampuan ekonomi yang diatur oleh budaya. Masing-masing 

kelas cenderung untuk mempunyai life style yang khas 

dibandingkan kelas sosial lainnya dan dapat diklasifikasikan 

sebagai kelas bawah, menengah, atas, dan sebagainya.
118

 Dalam 

kelas sosial, pada umumnya mempunyai dua unsur pokok, yaitu: 

kedudukan (status) dan peranan. Adapun maksud dari kedudukan 

sosial yaitu tempat seseorang dalam pergaulan, hak dan 

kewajiban, serta prestise, yang dapat dicapai melalui usaha 

ataupun turunan (kelahiran). Sedangkan, maksud dari peranan 
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yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban
119

 sesuai dengan 

kedudukannya. Pada umumnya, peranan ini bersifat dinamis 

daripada kedudukan.
120

 Ringkasnya, kelas sosial merupakan 

kelompok homogen yang memiliki pengaruh tingkah laku 

individu lain.
121

 

d) Kebudayaan  

Kebudayaan berasal dari kata dasar „budaya‟ yang merupakan 

penyebab paling dasar dari keinginan dan perilaku individu.
122

 

Sedangkan kata „budaya‟ itu sendiri memiliki definisi sebagai 

tingkah laku, pola-pola, keyakinan, dan semua produk dari 

kelompok manusia tertentu yang diturunkan dari generasi ke 

generasi.
123

 Menurut Flemming Hansen, kebudayaan memiliki 

karakteristik sebagai berikut: hasil karya manusia, proses belajar, 

mempunya aturan/pola,
124

 bagian dari masyarakat, menunjukkan 

kesamaan tertentu tetapi terdapat variasinya, pemenuhan 

kepuasan dan kemantapan/ ketetapan, penyesuaian, terorganisasi, 

dan terintegrasi secara keseluruhan.
125

 Kebudayaan juga 
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merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi life style 

individu karena (individu tersebut) dapat dibentuk oleh beberapa 

hal, seperti: pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, adat 

istiadat, hukum, dan kebiasaan.
126

 Kebudayaan itu sendiri terdiri 

dari segala sesuatu yang dipelajari oleh individu dari pola-pola 

sikap normatif, seperti: ciri-ciri pola pikir, merasa, dan 

bertindak.
127

 

2. Reference Group 

a. Pengertian Reference Group 

Reference group (kelompok rujukan) atau dapat juga disebut dengan 

istilah kelompok acuan merupakan individu atau kelompok individu 

yang mempengaruhi perilaku seseorang secara signifikan dan 

memberikan standar nilai dalam berfikir atau bertindak.
128

 Menurut 

perspektif marketing, reference group dianggap sebagai kerangka acuan 

dalam mengambil keputusan pembelian atau konsumsi.
129

 Sedangkan 

menurut Peter dan Olson, reference group memiliki pengertian: dua 

atau sekelompok orang yang digunakan sebagai dasar perbandingan 

atau titik referensi dalam membentuk tanggapan, kepercayaan, dan 

perilaku seseorang. Kemudian menurut Kotler dan Keller, reference 
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group merupakan kelompok yang memiliki pengaruh, baik secara 

langsung maupun tidak secara langsung, terhadap sikap dan perilaku 

seseorang.
130

 Sebuah group atau kelompok dapat disebut sebagai 

reference group apabila seseorang dapat mengidentifikasi dirinya 

sendiri dengan kelompok tertentu, dengan mengambil nilai, sikap, 

ataupun perilaku para anggota kelompoknya (sebagai standar seseorang 

tersebut). Hal tersebut memiliki arti bahwa semakin besar kepercayaan 

seseorang terhadap kelompoknya sebagai sumber informasi yang valid, 

maka semakin besar pula probabilitas dalam mengikuti pendapat 

kelompoknya. Pada akhirnya, hal itu dapat mempengaruhi perilaku 

seorang konsumen atau dengan kata lain perilaku konsumen akan 

berubah sesuai dengan perilaku yang dilakukan kelompoknya,
131

 

termasuk persepsi individu terhadap suatu produk, sehingga dapat 

membentuk life style (individu tersebut).
132

  

b. Indikator Reference Group 

Reference group memiliki tiga indikator atau dimensi yang sekaligus 

merupakan macam dari pengaruh reference group dalam 

mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen. Menurut Sumarwan, 
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tiga indikator tersebut, yaitu: utilitarian atau normatif, ekspresi nilai, 

dan informasional.
133

 Adapun rincian lebih lengkapnya, sebagai berikut: 

1) Normatif atau utilitarian 

Normatif atau utilitarian merupakan indikator yang menjelaskan 

pengaruh dari reference group (yang dirasakan oleh individu) 

melalui norma-norma sosial yang harus dipatuhi dan diikuti (oleh 

individu tersebut).
134

 Pengaruh tersebut akan dirasakan oleh individu 

secara kuat apabila terdapat: tekanan kuat untuk mematuhi norma-

norma yang ada, penerimaan sosial sebagai motivasi juga tergolong 

kuat, dan adanya produk atau jasa yang dibeli sebagai simbol dari 

norma sosial.
135

 Reference group mempunyai kontrol atas imbalan 

atau hukuman
136

 yang penting terhadap individu, sehingga (individu 

sebagai konsumen  tersebut) biasanya akan menyesuaikan diri 

dengan keinginan reference group.
137

 Hal itu berarti individu 

(sekaligus sebagai konsumen) dalam melakukan pengambilan 

keputusan pembelian akan mempertimbangkan saran atau arahan 
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dari reference group, apabila terdapat tekanan norma yang kuat, 

termasuk di dalamnya berupa sanksi.
138

  

2) Ekspresi nilai 

Ekspresi nilai merupakan indikator yang menjelaskan pengaruh dari 

reference group (yang dirasakan oleh individu) melalui fungsinya 

sebagai pembawa ekspresi nilai.
139

 Seorang konsumen akan 

melakukan pembelian produk mewah, seperti smartphone Apple 

(sebagai representasi nilai produk atau merek tertentu) dengan tujuan 

agar orang lain dapat memandangnya (konsumen tersebut) sebagai 

orang yang sukses atau dengan kata lain smartphone Apple tersebut 

dapat meningkatkan citra dirinya. Konsumen tersebut merasa bahwa 

orang-orang yang mempunyai smartphone Apple akan dihargai dan 

dikagumi oleh orang lain. Konsumen memiliki pandangan bahwa 

orang lain menilai kesuksesan seseorang dicirikan oleh kepemilikian 

akan smartphone Apple, oleh karenanya konsumen tersebut berusaha 

memiliki smartphone Apple tersebut agar dapat dipandang sebagai 

orang yang telah meraih kesuksesan.
140

 

3) Informasional 

Informasional merupakan indikator yang menjelaskan pengaruh dari 

reference group (yang dirasakan oleh individu) melalui penerimaan 
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informasi bermanfaat untuk konsumen, baik secara verbal maupun 

demonstrasi.
141

 Informasi yang relevan lebih memberikan pengaruh 

dari reference group kepada konsumen. Informasi tersebut dapat 

diberikan secara: sengaja (dengan mencari tahu informasi), tidak 

sengaja (biasanya dalam bentuk obrolan bersama yang tidak adanya 

unsur kesengajaan), dan pemindahan informasi ke konsumen dapat 

terjadi apabila reference group memulai proses tersebut 

(memberikan pengaruh).
142

 Reference group akan memberikan 

pengaruh kepada konsumen dalam memilih produk atau merek, 

karena reference group sangat dipercaya sarannya atas (kepemilikan 

reference group) pengetahuan dan informasi yang lebih baik.
143

 

c. Jenis-jenis Reference Group 

Tabel 2.1 

Jenis-jenis Reference Group
144

 

 

Jenis Reference 

Group 

Karakteristik Contoh 

Formal dan 

Formal group merupakan 

bagian dari suatu 

SEMA, DEMA, 

HMJ, UKM 
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Informal organisasi yang resmi dan 

didirikan atas dasar 

AD/ART atau surat 

keputusan. 

Informal group 

merupakan kelompok 

sosial yang terbentuk 

secara tidak sengaja 

Komunitas 

relawan 

Primary dan 

Secondary 

Primary group merupakan 

kelompok yang tiap 

anggotanya secara terus-

menerus berinteraksi 

Keluarga, teman 

pergaulan (teman 

sekolah, teman 

kuliah) 

Secondary group 

merupakan kelompok 

yang cenderung bersifat 

resmi 

Etnis 

Aspiration 

Aspiration group 

merupakan kelompok 

dimana seseorang yang 

bukan dari kelompok dan 

ingin masuk menjadi 

anggota kelompok 

Mahasiswa yang 

ingin menjadi 

anggota klub olah 

raga. 
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tertentu. 

Sumber: Tri Harnoto dan Yunita Budi Rahayu Silintowe, “Keputusan 

Pembelian Smartphone oleh Mahasiswa: Kelompok Acuan Atau Gaya 

Hidup?,” MODUS Vol. 30 No. 2, 184. 

 

Adapun kaitannya dengan penelitian ini, peneliti menggunakan primary 

group (teman pergaulan) sebagai reference group, karena mayoritas 

konsumen muslimah ByKK Ponorogo sebesar 87% atau sebanyak 13 

orang berasal dari tingkat sekolah: kuliah dan 13% atau sebanyak 2 

orang berasal dari tingkat sekolah: SMA. 

3. Hedonic Shopping Motives 

a. Pengertian Hedonic Shopping Motives 

Hirschman dan Holbrok memberikan pengertian bahwa hedonic 

shopping motives merupakan motif konsumsi yang berdasarkan 

keinginan untuk mendapatkan kesenangan maupun kebahagiaan.
145

 

Sedangkan menurut Johnstone dan Conroy, pengertian hedonic 

shopping motives yaitu pengalaman konsumsi yang berkaitan dengan 

perasaan, fantasi, kesenangan, maupun pancaindera.
146

 Kemudian 

menurut Kim, hedonic shopping motives identik dengan pemenuhan 

aspek nonfungsional konsumen atau dapat disebut dengan istilah 

intangible pleasures. Hal itu berarti dalam melakukan konsumsi atau 

pembelian produk, konsumen lebih mengedepankan nilai keinginan 
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untuk kesenangan, kebahagiaan, dan tuntunan sosial estetika
147

, 

daripada nilai kebutuhan (need). Apabila motives individu dalam 

mendapatkan kebutuhan prestise (intangible pleasures) cenderung 

besar, maka individu tersebut akan ada kecenderungan untuk 

mempunyai hedonic life style, sehingga menjadi target market yang 

tepat untuk produk-produk mewah.
148

Dengan kata lain, motives ini 

(hedonic shopping motives) memiliki kecenderungan untuk bersifat 

subjektif dan personal, karena berkaitan dengan keinginan dan 

kesenangan dalam aktivitas berbelanja yang pada akhirnya menuju ke 

arah kemewahan hidup.
149

 

Dalam perspektif ekonomi syariah, kemewahan hidup tidak 

diperkenakan karena hal tersebut dapat menyebabkan kelalaian untuk 

beribadah dan keengganan untuk membantu sesama manusia, serta 

munculnya sikap isrof atau berlebih-lebihan (akibat kehidupan yang 

penuh kesenangan dan santai).
150

 

Dalam kaitannya dengan customer life style, hedonic motives 

memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap shopping lifestyle. 

Hal itu berarti semakin tinggi hedonic motives yang dialami konsumen 
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saat berbelanja, maka semakin tinggi juga shopping lifestyle saat 

berbelanja.
151

 

b. Indikator Hedonic Shopping Motives 

Pembagian aspek-aspek atau indikator hedonic shopping motives 

yang cukup terperinci, telah dilakukan oleh Arnold dan Kristy
152

, yaitu: 

1) Adventure motives 

 Dimensi yang menjelaskan bahwa belanja berfungsi untuk 

mendapatkan sensasi berpetualang menemukan barang-barang 

yang unik atau baru, mendapatkan perasaan senang (happy), 

sekaligus kenikmatan selama berbelanja.
153

 

2) Social motives 

 Dimensi yang menjelaskan bahwa belanja berfungsi untuk tujuan 

sosial, yaitu untuk mendapatkan perasaan senang ataupun 

kenikmatan, baik ketika berbelanja dengan keluarga atau teman, 

maupun bersosialisasi sekaligus berinteraksi dengan orang lain 

(ketika berbelanja).
154

 Sederhananya, bersenang-senang bersama 

keluarga atau teman melalui aktivitas belanja.
155
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3) Gratification
156

 atau relaxation motives
157

 

 Dimensi yang menjelaskan bahwa belanja berfungsi untuk 

menghilangkan stress, mengurangi bosan, menghibur diri, dan 

menenangkan diri.
158

  

4) Idea motives 

 Dimensi yang menjelaskan bahwa belanja merupakan ide yang 

baik untuk konsumen dalam mengisi waktu luang,
159

 sekaligus 

untuk mendapatkan informasi baru dan berhubungan dengan 

belanja, seperti produk baru dan trend fashion.
160

 

5) Role Motives 

 Dimensi yang menjelaskan bahwa belanja berfungsi untuk 

mendapatkan kesenangan, kegembiraan, atau keceriaan ketika 

dapat membelikan dan memberikan sesuatu untuk orang lain.
161

  

6) Value motive  

 Dimensi yang menjelaskan bahwa belanja berfungsi untuk 

mendapatkan potongan harga (discount) atau harga yang 

terjangkau (lowprice)
162
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B. Penelitian Terdahulu 

 Dalam studi  ini, peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh beberapa pihak, sebagai rujukan dalam mengembangkan 

materi yang ada serta untuk membangun hipotesis dalam  penelitian ini. 

Adapun penelitian terdahulu tersebut, yaitu: 

 Jurnal dari Lisfah Asbi Syahfitri, mahasiswa Faculty of Economics Riau 

University, Pekanbaru, Indonesia, dengan judul: “Pengaruh Kelompok 

Referensi terhadap Gaya Hidup dan Keputusan Pembelian Hijab Rabbani 

Kota Pekanbaru”, tahun 2017. Dalam jurnal ini disimpulkan bahwa: terdapat 

pengaruh langsung dari kelompok referensi terhadap gaya hidup masyarakat 

Kota Pekanbaru.
163

Persamaan dengan penelitian ini yaitu: penggunaan 

variabel kelompok referensi (reference group) dan gaya hidup. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada: objek dan tempat penelitian yang berbeda, dan 

adanya variabel independen tambahan berupa hedonic shopping motives.  

 Jurnal dari Mochammad Andryansyah dan Zainul Arifin, mahasiswa dari 

Fakultas Ilmu Administrasi Univеrsitas Brawijaya, dengan judul: “Pengaruh 

Hedonic Motives terhadap Shopping Lifestyle dan Impulse Buying,” tahun 

2018. Dalam jurnal ini disimpulkan bahwa: Hedonic  motives  berpengaruh  

signifikan dan positif terhadap shopping lifestyle. Semakin tinggi hedonic 

motives yang dialami konsumen saat berbelanja secara langsung 

meningkatkan shopping lifestyle saat berbelanja di Hypermart Malang Town 
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Square.
164

 Persamaan dengan penelitian ini yaitu: penggunaan variabel 

hedonic motives dan gaya hidup. Sedangkan perbedaannya terletak pada: 

objek dan tempat penelitian yang berbeda dan adanya variabel independen 

tambahan berupa reference group. 

 Jurnal dari Krido Eko Cahyono, Khuzaini, dan Hermono Widiarto, 

mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, 

dengan judul: “Shopping Life Style Memediasi Hubungan antara Hedonic dan 

Utilitarian Value terhadap Impulse Buying”, tahun 2016. Dalam jurnal ini 

disimpulkan bahwa: hedonic value berpengaruh secara langsung terhadap 

shopping lifestyle.
165

Persamaan dengan penelitian ini yaitu: penggunaan 

variabel hedonic motives dan gaya hidup. Sedangkan perbedaannya terletak 

pada: objek dan tempat penelitian yang berbeda, dan adanya variabel 

independen tambahan berupa reference group. 

 Keberadaaan penelitian-penelitian di atas berfungsi untuk membangun 

hipotesis dalam penelitian ini, karena kesimpulan yang mengarah pada 

variabel penelitian ini, sekaligus dapat digunakan sebagai dasar membentuk 

penelitian lanjutan dengan subjek, objek, maupun variabel yang lebih 

beragam atau bervariasi.  
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C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian dari landasan teori yang telah dijelaskan di atas, maka 

kerangka pemikiran teoritis penelitian dijelaskan pada bagan berikut: 

Bagan 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis berasal dari kata „hypo’ yang berarti „di bawah‟ dan „thesa’ yang 

berarti „kebenaran”, sehingga dapat didefinisikan sebagai jawaban  sementara 

yang kebenarannya masih perlu diuji.
166

 Oleh karena itu, rumusan masalah 

penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan 

sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang 

relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban 

teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik 
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hedonic shopping motives(X2)) 

customer life style (Y) 
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dengan data.
167

 Dari telaah pustaka yang peneliti lakukan, baik telaah teoritis 

maupun penelitian terdahulu, peneliti menarik kesimpulan sementara dari 

hasil penelitian yang akan dilaksanakan sebagai berikut: 

1. Pengaruh reference group secara parsial terhadap customer life style pada 

konsumen muslimah toko ByKK Ponorogo. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lisfah Asbi Syahfitri, dengan 

judul: “Pengaruh Kelompok Referensi terhadap Gaya Hidup dan 

Keputusan Pembelian Hijab Rabbani Kota Pekanbaru”, tahun 2017, 

disimpulkan bahwa: terdapat pengaruh langsung dari kelompok referensi 

terhadap gaya hidup masyarakat Kota Pekanbaru.
168

  

Oleh karena itu, peneliti menarik hipotesis untuk rumusan masalah 

pertama dalam penelitian ini terkait pengaruh reference group secara 

parsial terhadap customer life style pada konsumen muslimah toko ByKK 

Ponorogo, yaitu: 

H0 = Faktor reference group tidak berpengaruh secara parsial terhadap 

customer life style pada konsumen muslimah toko ByKK Ponorogo. 

Ha = Faktor reference group berpengaruh secara parsial terhadap customer 

life style pada konsumen muslimah toko ByKK Ponorogo. 
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2. Pengaruh hedonic shopping motives secara parsial terhadap customer life 

style pada konsumen muslimah toko ByKK Ponorogo. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Andryansyah 

dan Zainul Arifin, dengan judul: “Pengaruh Hedonic Motives terhadap 

Shopping Lifestyle dan Impulse Buying,” tahun 2018, disimpulkan bahwa: 

hedonic  motives  berpengaruh  signifikan dan positif terhadap shopping 

lifestyle. Hal tersebut berarti semakin tinggi hedonic motives yang dialami 

konsumen saat berbelanja secara langsung meningkatkan shopping 

lifestyle saat berbelanja.
169

 Disamping itu, berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Krido Eko Cahyono, Khuzaini, dan Hermono Widiarto, 

dengan judul: “Shopping Life Style Memediasi Hubungan antara Hedonic 

dan Utilitarian Value terhadap Impulse Buying”, tahun 2016, disimpulkan 

bahwa: hedonic value berpengaruh secara langsung terhadap shopping 

lifestyle.
170

 

Oleh karena itu, peneliti menarik hipotesis untuk rumusan masalah kedua 

dalam penelitian ini terkait pengaruh hedonic shopping motives secara 

parsial terhadap customer life style pada konsumen muslimah toko ByKK 

Ponorogo, yaitu: 
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H0 = Faktor hedonic shopping motives tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap customer life style pada konsumen muslimah toko ByKK 

Ponorogo. 

Ha = Faktor hedonic shopping motives berpengaruh secara parsial terhadap 

customer life style pada konsumen muslimah toko ByKK Ponorogo. 

3. Pengaruh reference group dan hedonic shopping motives secara simultan 

terhadap customer life style pada konsumen muslimah toko ByKK 

Ponorogo. 

Berdasarkan pendapat Amstrong, bahwasanya terdapat faktor eksternal 

(dari luar individu konsumen) dan faktor internal (dari dalam individu 

konsumen) yang mempengaruhi customer life style. Adapun salah satu 

faktor eksternal tersebut, yaitu: reference group, sedangkan salah satu 

faktor internal tersebut, yaitu: motif (motives).
171

  

Oleh karena itu, peneliti menarik hipotesis untuk rumusan masalah ketiga 

dalam penelitian ini terkait pengaruh reference group dan hedonic 

shopping motives secara simultan terhadap customer life style pada 

konsumen muslimah toko ByKK Ponorogo, yaitu: 

H0 = Reference group dan hedonic shopping motives tidak berpengaruh 

secara simultan terhadap customer life style pada konsumen muslimah 

toko ByKK Ponorogo. 
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Ha = Reference group dan hedonic shopping motives berpengaruh secara 

simultan terhadap customer life style pada konsumen muslimah toko 

ByKK Ponorogo. 

4. Faktor yang paling dominan mempengaruhi customer life style pada 

konsumen muslimah toko ByKK Ponorogo. 

Berdasarkan tiga penelitian terdahulu yang dua diantaranya membahas 

seputar hedonic shopping motives dan satunya membahas reference group, 

maka peneliti menarik hipotesis untuk rumusan masalah keempat dalam 

penelitian ini terkait faktor yang paling dominan mempengaruhi customer 

life style pada konsumen muslimah toko ByKK Ponorogo, yaitu: 

H0 = Faktor yang paling tidak dominan mempengaruhi customer life style 

pada konsumen muslimah toko ByKK Ponorogo, yaitu: hedonic 

shopping motives. 

Ha = Faktor yang paling dominan mempengaruhi customer life style pada 

konsumen muslimah toko ByKK Ponorogo, yaitu: hedonic shopping 

motives. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Dalam skripsi ini, metode penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis 

penelitian survei untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah 

(bukan buatan) dengan membuat kuesioner, mengedarkan kuesioner melalui 

secara langsung, dan melakukan wawancara tidak terstruktur untuk 

mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden.
172

 Peneliti 

menggunakan jenis penelitian kuantitatif, penelitian yang menganggap bahwa 

gejala sosial bersifat riil dan memiliki pola yang hampir sama, sehingga 

diamati, diukur dengan indikator atau dimensi tertentu.
173

 

Penelitian kuantitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa 

angka, kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi 

ilmiah di balik angka-angka tersebut.
174

 Peneliti menggunakan jenis 

penelitian yang bersifat kuantitatif asosiatif yang menguraikan hubungan 

antara dua variabel atau lebih.
175

 Maka untuk mendeskripsikannya digunakan 

beberapa rumus statistik, sehingga penelitian ini dikenal dengan penelitian 

kuantitatif. 
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B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
176

 

a. Variabel Bebas (independen) 

Variabel bebas atau variabel independen merupakan variavel yang 

mempengaruhi variabel lain atau menghasilkan akibat pada variabel 

lain.
177

 Adapun variabel independen (X) pada penelitian ini adalah: 

1) Reference group (X1) 

2) Hedonic shopping motives (X2) 

b. Variabel Terikat (dependent) 

Variabel terikat atau variabel dependent merupakan variabel yang 

diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel bebas.
178

 Adapun variabel 

dependen (Y) pada penelitian ini adalah: customer life style (Y).  

2. Definisi Operasional 

Definisi Operasional adalah definisi yang dirumuskan oleh peneliti 

tentang istilah-istilah yang ada pada masalah penelitian dengan maksud 

untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan orang-orang yang 

terkait dengan penelitian.
179

 Hal itu berfungsi untuk memudahkan dalam 
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pengumpulan data, menghindari perbedaan interpretasi, dan membatasi 

ruang lingkup variabel.
180

 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional dan Indikator 

                                                           
180

 Saryono dan Mekar Dwi Anggraeni, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif 

dalam Bidang Kesehatan (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), t. hlm 
181

 Lisfah Asbi Syahfitri, “Pengaruh Kelompok Referensi terhadap Gaya Hidup  dan 

Keputusan Pembelian Hijab Rabbani Kota Pekanbaru,” JOM Fekon, Vol 4 No. 2 (Oktober 2017), 
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Definisi Operasional Indikator 

Skala 

Pengukuran 

Sumber 

Reference group 

(kelompok rujukan) atau 

dapat juga disebut dengan 

istilah kelompok acuan 

merupakan individu atau 

kelompok individu yang 

mempengaruhi perilaku 

seseorang secara 

signifikan dan 

memberikan standar nilai 

dalam berfikir atau 

bertindak.
181

 

1. Utilitarian atau 

normatif 

2. Ekspresi nilai 

3. Informasional 

Skala Likert Sumarwan 

Hedonic shopping motives  1. Adventure Skala Likert Arnold dan 
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Sumber: Data yang diolah, 2019   
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merupakan motif 

konsumsi yang 

berdasarkan keinginan 

untuk mendapatkan 

kesenangan maupun 

kebahagiaan
 182

 

motives 

2. Social motives 

3. Gratification 

atau relaxation 

motives 

4. Idea motives 

5. Role Motives 

6. Value motive 

Kristy 

Customer life style  (gaya 

hidup konsumen) adalah 

pola hidup seseorang yang 

melibatkan pengukuran 

dimensi utama konsumen, 

seperti: kegiatan, minat, 

dan opini, yang pada 

umumnya tidak permanen 

dan cepat berubah.
183

 

1. Activities 

2. Interest 

3. Opinion 

Skala Likert Minor dan 

Mowen,  

Joseph 

Plumer 

(Pendekatan 

AIO) 
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C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah jumlah total dari seluruh unit atau elemen satu 

kelompok individu-individu, objek-objek, atau item-item dari mana sampel 

akan diambil untuk mengukur.
184

 Populasi mencakup keseluruhan individu 

atau obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, populasi mencakup 

seluruh konsumen muslimah toko ByKK Ponorogo. 

Karena jumlah responden dalam populasi ini tergolong besar atau tidak 

diketahui jumlahnya secara pasti, maka perlu adanya penarikan sampel. 

Sampel dipilih dari sebagian populasi yang karakteristiknya hendak diteliti 

yang jumlahnya lebih sedikit dari populasi serta dianggap mampu 

mewakili keseluruhan dari populasi.
185

 

2. Sampel 

Sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi.
186

 

Karena tidak diketahui jumlah konsumen muslimah toko ByKK Ponorogo 

(sebagaimana disebutkan sebelumnya), maka untuk menentukan sampel 

digunakan rumus Cochran, sebagai berikut:
187

 

𝑛 =
z2pq

 𝑒2
 

Keterangan  n = Jumlah sampel yang diperlukan 
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Z = Harga dalam kurva  normal untuk simpangan 

5% , dengan nilai 1,96 

p = Peluang benar 50% = 0,5 

q = Peluang salah 50% = 0,5 

e = Tingkat kesalahan sampel (sampling error), 

biasanya 5% 

Dengan mempertimbangkan error sejumlah 5%, maka diperoleh jumlah 

sampel penelitian sebagai berikut: 

𝑛 =
 1,96 2 0,5 (0,5)

(0,5)2
= 385 orang 

Dari perhitungan di atas, maka didapatkan jumlah sampel yang 

dibulatkan ke atas sebesar 385 responden. Karena keterbatasan waktu, 

biaya, maupun tenaga, serta untuk mengurangi atau menghindari intensitas 

kesibukan, kekhawatiran terlewatinya responden (karena terlalu 

banyaknya jumlah populasi), catatan yang bias dan tidak teliti oleh 

peneliti,
188

 maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel sebesar 

100 responden. Angka 100 responden tersebut telah memenuhi 

rekomendasi Roscoe dalam buku Research Methods For Business,
189

 

bahwa: ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 

sampai dengan 500; dan dalam penelitian multivariate (korelasi atau 

regresi ganda), maka jumlah anggota sampel atau responden minimal 10 

kali dari jumlah variabel yang diteliti (dalam penelitian ini terdapat tiga 
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variabel, maka 10 x 3 variabel sama dengan 30 responden dan angka 100 

lebih besar daripada 30).
190

 

3. Teknik Sampling  

Teknik pengambilan sampel menggunakan non probability sampling, 

yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atas 

kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel.
191

Jenis non probability sampling yang digunakan 

adalah jenis insidental sampling yaitu teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan (siapa saja yang secara kebetulan atau insidental 

bertemu dengan peneliti, dapat digunakan sebagai sample, jika dipandang 

orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data).
192

  

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung atau 

dapat dikatakan sumber data yang secara langsung memberikan data 

kepada pengumpul data (dalam hal ini yaitu peneliti).
193

 Dalam penelitian 

ini, data tersebut didapatkan melalui: penyebaran angket atau kuesioner 

kepada anggota sampel atau responden yang telah ditentukan sebelumnya, 
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terkait jumlah dan cara penyebarannya, serta identitas (siapa) 

respondennya. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung 

memberikan data kepada pengumpul data (dalam hal ini yaitu 

peneliti).
194

Data sekunder dapat berupa data-data yang sudah tersedia dan 

dapat diperoleh oleh peneliti melalui cara membaca, mendengarkan, atau 

melihat. Data sekunder biasanya berasal dari data primer yang sudah 

dioleh oleh peneliti sebelumnya,
195

 seperti: dokumen, foto, billboard, voice 

note, atau kombinasi teks, gambar, dll.
196

 Dalam penelitian ini, data 

tersebut didapatkan melalui: kajian penelitian terdahulu, foto lokasi 

penelitian, serta dokumentasi profile tempat penelitian. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan tiga metode, yaitu: 

1. Metode kuesioner, merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak 

langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden). 

Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket berisi 

sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh 

responden.
197

 Adapun tujuan utama penggunaan metode ini, yaitu: agar 
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mendapatkan informasi yang lebih relevan dengan tujuan penelitian, dan 

agar dapat mengumpulkan informasi dengan reliabilitas dan validitas 

tinggi.
198

Jenis kuesioner yang digunakan yaitu jenis kuesioner tertutup 

yang alternatif jawaban telah ditentukan terlebih dahulu dan responden 

hanya memiliki dari alternatif yang telah disediakan.
199

 Penyebaran 

kuesioner penelitian disebarkan kepada konsumen muslimah di toko 

ByKK Ponorogo yang terpilih menjadi sampel penelitian ini, untuk 

menjawab pertanyaan tertutup dengan skala likert. 

Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan dengan 

indikator. Indikator ini kemudian dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan 

yang kemudian dijawab oleh responden. Pernyataan ini kemudian disebar 

dengan alat bantu berupa kuesioner atau angket.
200

 

Dalam pembuatan kuesioner penelitian ini, skala pengukuran Likert 

yang dikembangkan oleh Rensis Likert
201

 dibuat dengan lima opsi jawaban 

menggradasikan jawaban dari sangat positif sampai sangat negatif, yang 

kemudian jawaban tersebut diberi nilai sebagai berikut: 

Nilai 5 untuk jawaban Benar/Sangat Setuju. 

Nilai 4 untuk jawaban Kurang Benar/Setuju. 

Nilai 3 untuk jawaban Tidak Tahu/Netral. 
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Nilai 2 untuk jawaban Tidak Benar/Tidak Setuju. 

Nilai 1 untuk jawaban Sangat Tidak Benar/Sangat Tidak Setuju. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting dan berhubungan dengan masalah yang diteliti, 

sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan 

perkiraan.
202

 

Dengan menggunakan teknik dokumentasi, maka akan mempermudah 

peneliti dalam penelitiannya, karena data-data sudah terkumpul dan sudah 

tentu valid. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa: profile ByKK 

Ponorogo 

3. Observasi 

Observasi merupakan bagian dari metode atau teknik pengumpulan data 

melalui pengamatan langsung ke lapangan, baik berupa komunitas maupun 

lingkungan masyarakat. Data tersebut dapat berupa gambaran tentang 

sikap, perilaku, tindakan, kelakuan, dan keseluruhan interaksi 

antarmanusia.
203

 Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk 

mengamati trend hijab sekaligus model penampilan konsumen ByKK 

Ponorogo. 
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F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

1. Uji Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat bantu yang digunakan mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua 

fenomena ini disebut variabel penelitian.
204

 Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan variabel penelitian berupa: reference group, hedonic 

shopping motives, dan customer life style. Titik tolak dari penyusunan 

instrumen penelitian yaitu varibel-variabel penelitian yang ditetapkan 

peneliti untuk diteliti. Dari variabel-variabel tersebut diberikan definisi 

operasionalnya, kemudian ditentukan indikator yang akan diukur melalui 

penjabaran indikator menjadi butir-butir pertanyaan atau 

pernyataan.
205

Setelah hal itu dilakukan, maka instrumen tersebut perlu 

untuk dikenai uji validitas dan realibilitas. Adapun penjelasannya, sebagai 

berikut: 

a. Uji Validitas 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan alat ukur 

tersebut benar-benar mengukur indikator objek penelitian. Uji validitas 

digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner yang disusun tersebut 

itu valid atau sahih.
206

 Dengan kata lain, validitas digunakan untuk 

mengukur sejauh mana instrumen dalam kuesioner benar-benar 

mengukur apa (objek) yang hendak diukur. Artinya, semakin tinggi 
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validitas suatu instrumen, maka semakin baik pula instrumen tersebut 

untuk digunakan.
207

 Uji validitas juga berguna untuk mengetahui 

apakah pertanyaan atau pernyataan dalam instrumen dianggap relevan, 

atau sebaliknya tidak relevan sehingga (pertanyaan atau pernyataan 

tersebut) dibuang atau diganti.
208

 Hasil uji validitas dikatakan valid jika 

terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.
209

 

Adapun kriteria dalam menguji validitas, yaitu: 

1) Apabila rhitung> rtabel, maka kuesioner valid, 

2) Apabila rhitung< rtabel, maka dapat dikatakan kuesioner tidak valid.
210

 

Rumus yang digunakan dalam pengujian validitas ini, yaitu korelasi 

product moment:
211

 

rxy = 
𝑁  𝑋𝑌−  𝑋. 𝑌

  𝑁  𝑋2−( 𝑋)
2
  𝑁  𝑌2−( 𝑌)

2
 

 

Keterangan: 

N: Banyaknya pasang data (unit sampel) 

X: Variabel bebas 

Y: Variabel terikat
212
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Untuk mempermudah peneliti mendapatkan hasil yang akurat, 

efektif, dan efisien, maka peneliti menggunakan bantuan program 

atau software statistika, SPSS
213

 21 dalam menguji validitas 

instrumen. Pengujian tersebut dengan mengetahui sekaligus 

menganalisis hasil dari nilai corrected item-total correlation (rhitung) 

harus lebih besar daripada rtabel.
 214

 

Kemudian apabila terdapat item-item pernyataan yang tidak valid, 

maka item tersebut akan dirubah (redaksinya) atau dihapus dari 

kuesioner. Adapun nilai rtabel yang digunakan dalam penelitian ini 

dengan N sebanyak 30, berdasarkan ketentuan df= N-2, berarti 30-

2= 28 dengan menggunakan taraf signifikan 5%, maka diperoleh 

rtabel = 0,361.
215

 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan konsistensi atau kestabilan skor suatu 

instrumen penelitian terhadap individu yang sama dalam waktu 

pemberian yang berbeda. Wrightstone menyatakan bahwa relibabilitas 

sebagai suatu perkiraan tingkatan (degree) konsistensi atau kestabilan 

antara pengukuran ulangan dengan pengukuran pertama terhadap 
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instrumen yang sama. 
216

 Maka, uji reliabilitas merupakan suatu 

instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek 

yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Untuk menguji 

reliabilitas instrumen, dalam penelitian ini dilakukan secara internal 

consistency, dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian 

data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu.
217

 Maka dari 

penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa uji reliabilitas digunakan 

untuk mengukur konsisten tidaknya jawaban seseorang terhadap item-

item pertanyaan atau pernyataan di dalam sebuah kuesioner.
218

 

Dalam menguji realibilitas dengan alternatif jawaban lebih dari 

dua, maka peneliti menggunakan uji Cronbach’s Alpha, sebagai 

berikut:
219

 

R11=  
𝑘

𝑘−1
  .  1 −

 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2   

Dimana: 

Rumus Varians = 𝜎2= 
 𝑥2− 

( 𝑥)2

𝑁

𝑁
 

Keterangan: 

r11            = Nilai reliabilitas 

k  = Banyaknya bulir soal 

 σi
2       = Jumlah varians skor tiap-tiap bulir 

                                                           
216

 Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan 

Edisi Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 242. 
217

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 173. 
218

 Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2013), 169. 
219

 Ibid., 170. 



67 

 

 

σi
2      = Varians total 

N         = Jumlah responden 

Adapun kriteria reliabel (dapat dikatakan reliabel) apabila hasil 

dari uji Cronbach’s Alpha lebih besar daripada 0,6.
220

 

2. Uji Asumsi Klasik 

Tujuan dari uji asumsi klasik analisis regresi adalah untuk mengetahui 

secara pasti apakah model regresi linier berganda menghasilkan keputusan 

yang BLUE (Best Linier Unbiased Estimator), dalam arti pengambilan 

keputusan melalui uji F dan uji t tidak bias.
221

 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah membandingkan antara data yang dimiliki dan 

data berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang 

sama dengan data.
222

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

residual yang diperoleh pada penelitian mempunyai distribusi normal 

atau tidak.
223

 Dalam uji normalitas, pada umumnya menggunakan 

prosedur Kolmogorov Smirnov.
224

  

Hipotesis yang digunakan: 

H0 : residual berdistribusi normal 

H1 : residual tidak berdistribusi normal 
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Jika nilai signifikan (p-value) > 0,05, maka H0 diterima yang artinya 

normalitas terpenuhi.
225

 

b. Uji Non Heteroskedastisitas 

Uji non heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah variabel-

variabel terjadi varian residual homogen (tidak terjadi kasus 

heteroskedastisitas).  

Hipotesis yang digunakan: 

H0 : varian residual homogen (tidak terjadi kasus heteroskedastisitas) 

H1 : varian residual tidak homogen (terjadi kasus heteroskedastisitas) 

Jika nilai signifikan (p-value) semua variabel independen > 0,05, maka 

H0 diterima yang artinya varian residual homogen (tidak terjadi kasus 

heteroskedastisitas.
226

 Dengan kata lain, tidak terjadi heteroskedastisitas 

sehingga asumsi non heteroskedastisitas terpenuhi.
227

 

c. Uji Non Autokorelasi 

Uji non autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu 

model regresi linier berganda ada korelasi atau hubungan antara 

residual pada periode t dengan residual pada t-1 (sebelumnya). 

Autokorelasi muncul dikarenakan observasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama lain.
228
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Hipotesis yang digunakan: 

H0 : tidak terdapat korelasi antarresidual (tidak terjadi kasus 

autokorelasi) 

H1  : terdapat korelasi antarresidual (tidak terjadi kasus autokorelasi) 

Untuk mendianogsis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi, 

maka perlu dilakukan pengujian melalui uji DW (Durbin Watson).
229

 

Adapun kriteria dalam pengujian DW, dapat dideteksi melalui tabel 3.2 

berikut:
230

 

Tabel 3.2 

Deteksi Adanya Autokorelasi dengan Kriteria Durbin Watson (DW) 

 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dL 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dL ≤ d ≤ dU 

Tidak ada korelasi negatif Tolak 4 – dL < d < 4 

Tidak ada korelasi negatif No decision 4 – dU < d < 4 – dL 

Tidak ada autokorelasi positif 

atau negatif 

Terima dU < d < 4 - dU 

Sumber: Maulida Nurhidayati, “Modul Statistika II: Analisis Data dengan 

SPSS,” Modul (Ponorogo: IAIN Ponorogo, tp.th),  10. 

 

Nilai dU dan dL didapatkan dengan melihat Tabel Durbin Watson. 

Dalam penelitian ini, menggunakan variabel independen sebanyak 2 
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variabel dengan jumlah data sebanyak 100, sehingga k=2 dan n=100. 

Dengan tingkat kesalahan α=5%, maka diperoleh nilai dU= 1,7152 dan 

dL= 1,6337. 

Apabila nilai DW terletak di antara nilai dU dan nilai 4-dU, maka hal 

tersebut memiliki arti bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model 

regresi dan asumsi non autokorelasi telah terpenuhi.
231

  

d. Uji Non Multikolineritas 

Uji non multikolineritas adalah adanya lebih dari suatu hubungan linier 

yang sempurna
232

 atau dengan lain, uji multikolinierittas ini digunakan 

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atau 

hubungan antara variabel independen. Model yang baik, seharusnya 

tidak ada korelasi atau hubungan antarvariabel independen.
233

 Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolineritas dapat digunakan dengan 

melihat toleransi variabel dan variance inflation foctor (VIF) dengan 

membandingkan sebagai berikut: Jika semua variabel independen 

(variabel bebas) bernilai VIF < 10 maka persamaan regresi linier 

berganda bebas dari multikolineritas (tidak terjadi kasus 

multikolineritas),
234

 sehingga asumsi non multikolineritas telah 

terpenuhi.
235
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3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan apabila terdapat hipotesis yang akan diuji dengan 

menggunakan analisis statistik dan berakhir pada kesimpulan untuk 

menolak atau menerima H0 atau menerima atau menolak Ha.
236

 Adapun 

dalam uji hipotesis, terdiri dari: 

a. Uji Kesesuaian Model (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji apakah populasi tempat sampel diambil 

mempunyai korelasi multiple (R) nol atau apakah terdapat sebuah relasi 

siginifikan antara variabel-variabel independen dengan variabel-

variabel dependen.
237

 Dengan kata lain, uji F digunakan untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas X1, X2, terhadap variabel terikat Y 

secara bersama-sama/ simultan. Hubungan yang signifikan berarti 

hubungan tersebut dapat diberlakukan untuk populasi.
238

 Uji F ini juga 

digunakan untuk menguji sesuai tidaknya model regresi yang dihasilkan 

guna mengetahui pengaruh dari X1 dan X2 terhadap Y. Jika nilai Fhitung 

> Ftabel atau sig < α (nilai α sebesar 0.05), maka model regresi yang 

diperoleh layak atau signifikan.
239
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b. Uji Parsial  (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengevaluasi perbedaan pengaruh,
240

 atau 

dengan kata lain digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah pengaruh 

signifikan atau tidak.
241

  Jika nilai ǀthitungǀ > ttabel atau nilai sig < α, maka 

variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

Y.
242

 

c. Koefisien Determinasi R
2
(R square) 

Koefisien determinasi R
2
 pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang terkecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua yang 

dibutuhkan.
243

 Ringkasnya, nilai R square digunakan untuk mengetahui 

besar pengaruh dari X1 dan X2 terhadap Y,
244

 yang semakin nilainya 

mendekati satu, maka hubungan X1 dan X2 terhadap Y semakin 

kuat.
245
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4. Analisis Regresi Linier Berganda 

Regresi linier ganda merupakan regresi dengan dua atau lebih variabel 

bebas dan satu variabel terikat.
246

 Maka, analisis linier regresi ganda yaitu 

analisis yang digunakan ntuk mengukur pengaruh dua variabel bebas atau 

lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya 

hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua variabel bebas atau 

lebih.
247

 Analisis regresi linier berganda juga merupakan pengembangan 

dari analisis regresi sederhana, yang melibatkan dua atau lebih variabel 

bebas terhadap variabel terikat.
248

 Analisis regresi linier berganda juga 

digunakan untuk mengetahui pengaruh X1 dan X2 terhadap Y,
249

 serta 

mengetahui diantara variabel X tersebut yang paling dominan 

mempengaruhi variabel Y.
250

 Adapun rumus regresi linier berganda, 

yaitu:
251

 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 + …𝑏𝑛𝑋𝑛  

Keterangan:
252

 

Y : Variabel terikat 

α  : Konstanta 
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b1, b2, b3, bn: Koefisien regresi 

X1 : Variabel bebas pertama 

X2 : Variabel bebas kedua 

X3 : Variabel bebas ketiga 

Xn : Variabel bebas ke-n 

Sedangkan rumus regresi untuk dua variabel bebas (X1 dan X2), 

yaitu:
253

 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 

Keterangan: 

Y : Customer life style 

α  : Konstanta 

b1, b2,: Koefisien regresi 

X1 : Reference group 

X2 : Hedonic shopping motives 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

ByKK merupakan toko hijab dan fashion yang beralamatkan di Jl. Let. 

Jen S. Parman, Sablak, Keniten, Ponorogo. Dalam akun instagramnya 

@by_kk, terdapat informasi bahwa toko buka dari jam 09.00 sampai 21.00 

WIB, menerima online order ke dua contact admin. Berdasarkan observasi

254
 peneliti, hal itu membuktikan bahwa order di ByKK tergolong tinggi, 

dengan waktu online pelayanan melalui Whatsapp, Mon-Sat 8am-3pm. 

Adapun nama ByKK memiliki arti: “By” yang artinya “oleh” dan KK berasal 

dari nama pemilik “Kiki” yang disingkat menjadi “KK”. Jumlah karyawan 

sudah ada 9 orang, dengan 6 orang shift pagi, dan 3 orang shift malam.
255

 

Mayoritas pelanggannya merupakan para remaja maupun dewasa, mulai umur 

15 tahun sampai dengan 28 tahun, dengan model penampilan perpaduan 

antara hijab dengan mode kekinian, seperti celana kain, jaket jeans, maupun 

celana jeans.
256

 

ByKK secara historial berdiri tanggal 27 Oktober 2015 yang merupakan 

hari untuk Rizki Alivia Syafitri selaku owner atau pemilik ByKK memulai 

fokus ke usahanya dan meninggalkan untuk menjadi bidan. Pada awalnya, 

Rizki berjualan ketika kuliah semester akhir atau sedang menempuh skripsi. 

Karena terlalu sering revisi skripsi, Rizki merasakan kebosanan dalam 
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mengerjakan skripsi tersebut, sehingga memutuskan untuk berjualan. Pada 

saat itu, karena booming atau musim jilbab turki, Rizki melihat peluang untuk 

berjualan jilbab, melakukan pencarian informasi seperti apa jilbab turki, 

termasuk dari bahannya. Setelah mendapatkan informasi bahwa bahan jilbab 

turki dari kain saten atau velvet, Rizki memutuskan untuk memproduksi 

sendiri ke penjahit.
257

  

Rizki Alivia Syafitri kemudian menjual produknya ke teman-teman 

kampusnya, dan ternyata produk berupa jilbab tadi, laku keras, order 

membludak, bahkan sampai pernah mengalami kekurangan modal. Selain 

jualan jilbab, Rizki juga pernah berjualan garskin, acc hp, power bank, baju 

baju, dan lain-lain yang bisa dijual. Hal itu disebabkan waktu itu, Rizki 

membutuhkan uang untuk uang saku, mengerjakan skripsi (print), dan 

membantu ekonomi keluarga yang sedang lesu lantaran bapak Rizki sedang 

sakit. Karena itu, Rizki merasa tertantang dan bertekad bangkit untuk bisa 

membagi waktu antara merawat bapak Rizki yang harus cuci darah empat 

hari sekali di RSUD, mengerjakan skripsi karena sudah semester akhir, dan 

mengurus order-an jilbab yang membludak.
258

 

Rizki mengatakan bahwa “berkat do‟a bapak ibuku yang merupakan 

saksi aku pontang panting kesana kemari” untuk berjualan, skripsi, dan 

merawat bapak juga. Pada akhirnya, seiring berjalannya waktu meskipun 

agak telat skripsinya, tapi Rizki berhasil wisudanya tepat waktu. Beliau 

benar-benar merasa terharu dan tidak menyangka kalau Rizki bisa wisuda 
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tepat waktu. Setelah lulus, disaat teman teman lain sibuk mencari kerja jadi 

bidan (Rizki merupakan mahasiswi AKBID Ponorogo), Rizki memutuskan 

untuk meneruskan usaha, meskipun sempat ditentang bapak ibu, karena 

bapak ibu Rizki pengen Rizki menjadi bidan biar kuliah yang dijalani Rizki 

tidak sia sia, jadi jualannya itu sekedar untuk sampingan. Namun, Rizki tetap 

mantep untuk meneruskan jualannya.
259

 

Rizki juga mengatakan “ya pilihan yang sulit memang, tapi kalau dipikir 

matang-matang, misal aku nerusin jadi bidan, usahaku pasti bakal keteteran, 

sedangkan usahaku pada waktu itu lagi lancar-lancarnya.” Beliau harus 

memilih salah satu, fokus, dan harus mengorbankan salah satu pilihan, antara 

memilih menjadi bidan atau pengusaha. Meskipun awalnya kedua orang tua 

Rizki merasa kecewa, Rizki bertekad membuktikan bahwa Rizki bisa sukses 

dengan pilihannya menjadi pengusaha. Seiring berjalannya waktu, usaha yang 

dijalankan Rizki semakin lancar dan kedua orang tua pun mendukung Rizki 

untuk melanjutkan usaha, lambat laun ekonomi keluarga menjadi terangkat 

lagi, Rizki bisa memberi uang jajan ke adik - adik, membantu menyekolahkan 

adik-adik, dan setidaknya meringankan beban kedua orang tua. Rizki 

mengatakan bahwa “meskipun sekarang bapak sudah almarhum, dibalik 

berdirinya ByKK ada bapak saya yang selalu menjadi motivasi supaya tetap 

maju dan pantang menyerah sampai saat ini dan seterusnya.”
260

 

 

B. Gambaran Umum Responden 
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Responden dalam penelitian ini merupakan konsumen muslimah ByKK 

Ponorogo, yang berjumlah 100 orang atau responden, dengan deskripsi 

berdasarkan kategori sebagai berikut: 

1. Deskripsi Responden Berdasarkan Umur 

Secara umum, responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden 

yang berumur 19 tahun dengan persentase sebesar 28%. Adapun yang 

termuda berumur 15 tahun dan tertua berumur 28 tahun.  

Tabel 4.1 

Deskripsi Responden Berdasarkan Umur 

Umur 15 16 17 18 19 20 21 22 24 28 Jumlah 

Frekuensi 1 4 3 7 28 17 18 19 2 1 100 

Persentase 

(%) 

1% 4% 3% 7% 28% 17% 18% 19% 2% 1% 100% 

Sumber: Data hasil perhitungan kuesioner pada penelitian dibantu program 

Microsoft Office Excel 2007 

2. Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Secara umum, responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden 

yang memiliki pekerjaan sebagai mahasiswa dengan persentase sebesar 

86%. 

 

 

 

Tabel 4.2 
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Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Guru Mahasiswa Wiraswasta 

Pelajar atau 

Siswa 

Jumlah 

Frekuensi 2 86 4 8 100 

Persentase 

(%) 

2% 86% 4% 8% 100% 

Sumber: Data hasil perhitungan kuesioner pada penelitian dibantu program 

Microsoft Office Excel 2007 

3. Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Sekolah 

Secara umum, responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden 

yang memiliki status tingkat sekolah kuliah dengan persentase sebesar 

84%. Hal itu sesuai dengan deskripsi responden berdasarkan pekerjaan 

yang didominasi oleh mahasiswa. 

Tabel 4.3 

Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Sekolah 

Tingkat 

Sekolah 

SMA/SMK/MA Sederajat Kuliah Umum Jumlah 

Frekuensi 14 84 2 100 

Persentase 

(%) 

14% 84% 2% 100% 

Sumber: Data hasil perhitungan kuesioner pada penelitian dibantu program 

Microsoft Office Excel 2007 

C. Hasil Pengujian Instrumen Penelitian 
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1. Uji Validitas 

Hasil uji validitas dikatakan valid jika terdapat kesamaan antara data 

yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek 

penelitian.
261

 

Adapun kriteria dalam menguji validitas, yaitu: 

a. Apabila rhitung> rtabel, maka kuesioner valid, 

b. Apabila rhitung< rtabel, maka dapat dikatakn kuesioner tidak valid.
262

 

Untuk nilai rtabel yang digunakan dalam penelitian ini dengan N 

sebanyak 30, berdasarkan ketentuan df= N-2, berarti 30-2= 28 dengan 

menggunakan taraf signifikan 5%, maka diperoleh rtabel = 0,361.
263

 

Tabel 4.4 

Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Item Reference Group 

No Pernyataan Rhitung Rtabel Keputusan 

1 r1 0.722 0.361 Valid 

2 r2 0.796 0.361 Valid 

3 r3 0.747 0.361 Valid 

4 r4 0.849 0.361 Valid 

5 r5 0.733 0.361 Valid 

6 r6 0.737 0.361 Valid 

Sumber: Hasil olah data perhitungan SPSS 21.0 
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Berdasarkan hasil uji validitas terhadap enam item pernyataan tentang 

reference group, disimpulkan bahwa semua item pernyataan dikatakan 

valid. 

Tabel 4.5 

Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Item Hedonic Shopping Motives 

No Pernyataan Rhitung Rtabel Keputusan 

1 h1 0.768 0.361 Valid 

2 h2 0.831 0.361 Valid 

3 h3 0.763 0.361 Valid 

4 h4 0.771 0.361 Valid 

5 h5 0.812 0.361 Valid 

6 h6 0.858 0.361 Valid 

7 h7 0.618 0.361 Valid 

8 h8 0.735 0.361 Valid 

9 h9 0.846 0.361 Valid 

10 h10 0.752 0.361 Valid 

11 h11 0.709 0.361 Valid 

12 h12 0.714 0.361 Valid 

Sumber: Hasil olah data perhitungan SPSS 21.0 

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap dua belas item pernyataan 

tentang hedonic shopping motives, disimpulkan bahwa semua item 

pernyataan dikatakan valid. 
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Tabel 4.6 

Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Item Customer Life Style 

No Pernyataan Rhitung Rtabel Keputusan 

1 c1 0.822 0.361 Valid 

2 c2 0.42 0.361 Valid 

3 c3 0.759 0.361 Valid 

4 c4 0.878 0.361 Valid 

5 c5 0.89 0.361 Valid 

6 c6 0.88 0.361 Valid 

Sumber: Hasil olah data perhitungan SPSS 21.0 

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap enam item pernyataan tentang 

customer life style, disimpulkan bahwa semua item pernyataan dikatakan 

valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsisten tidaknya jawaban 

seseorang terhadap item-item pertanyaan atau pernyataan di dalam 

sebuah kuesioner.
264

 Adapun kriteria reliabel (dapat dikatakan reliabel) 

apabila hasil dari uji Cronbach’s Alpha lebih besar daripada 0,6.
265
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Tabel 4.7 

Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Item Instrumen 

Variabel 

Nilai Cronbach’s 

Alpha 

Kriteria 

Reliabel 

Keputusan 

Reference group 0.855 0,6 Reliabel 

Hedonic shopping 

motives 

0.934 0,6 Reliabel 

Customer life style 0.878 0,6 Reliabel 

Sumber: Hasil olah data perhitungan SPSS 21.0 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas item instrumen terhadap tiga variabel 

(dua variabel bebas dan satu variabel terikat), disimpulkan bahwa semua 

item dikatakan reliabel. 

 

D. Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual yang 

diperoleh pada penelitian mempunyai distribusi normal atau tidak.
266

 

Dalam uji normalitas, pada umumnya menggunakan prosedur 

Kolmogorov Smirnov.
267

  

Hipotesis yang digunakan: 

H0 : residual berdistribusi normal 
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H1 : residual tidak berdistribusi normal 

Jika nilai signifikan (p-value) > 0,05, maka H0 diterima yang artinya 

normalitas terpenuhi.
268

 

Tabel 4.8 

Rekapitulasi Hasil Pengujian Normalitas Residual 

 Kolmogorov Smirnov 

Statistik N Signifikansi 

Unstandardized Residual 0.715 100 0.686 

Sumber: Hasil olah data perhitungan SPSS 21.0 

Hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai 

signifikan uji normalitas residual sebesar 0.686 dimana nilai tersebut 

lebih besar dari 0,05 sehingga ketentuan H0 diterima dan disimpulkan 

bahwa asumsi normalitas terpenuhi. 

2. Uji Non Heteroskedastisitas 

Uji non heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah variabel-

variabel terjadi varian residual homogen (tidak terjadi kasus 

heteroskedastisitas).  

Hipotesis yang digunakan: 

H0 : varian residual homogen (tidak terjadi kasus heteroskedastisitas) 

H1 : varian residual tidak homogen (terjadi kasus heteroskedastisitas) 

Jika nilai signifikan (p-value) semua variabel independen > 0,05, 

maka H0 diterima yang artinya varian residual homogen (tidak terjadi 
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kasus heteroskedastisitas).
269

 Dengan kata lain, tidak terjadi 

heteroskedastisitas sehingga asumsi non heteroskedastisitas terpenuhi.
270

 

Output dari pengujian heteroskedastisitas  dapat dilihat pada tabel 4.9: 

Tabel 4.9 

Output Pengujian Heteroskedastisitas   

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error 

1 (Constant) .861 1.049 .820 .414 

X1 .034 .049 .690 .492 

X2 .026 .027 .980 .329 

a. Dependent Variable: harga_mutlak_residual 

Sumber: Data hasil (output) perhitungan SPSS 21.0 

Tabel 4.9 menunjukkan output pengujian heteroskedastisitas dengan 

variabel dependen adalah harga mutlak residual. Dari output tersebut, 

dapat dibuat keterangan atau keputusan yang ditunjukkan pada tabel 

4.10: 
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Tabel 4.10  

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas   

Variabel t Sig Keputusan 

X1 0.690 0.492 Tidak ada pengaruh 

X2 0.980 0.329 Tidak ada pengaruh 

Sumber: Hasil olah data perhitungan SPSS 21.0 

Tabel 4.10 menunjukkan hasil pengujian heteroskedastisitas. Dari 

hasil tersebut, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk semua 

variabel (X1 dan X2) lebih besar daripada 0.05 (alpha 5%). Hal tersebut 

memiliki arti bahwa tidak ada pengaruh variabel dependen (harga mutlak 

residual) terhadap X1 dan X2. Karena variabel X1 dan X2 tidak ada 

pengaruh terhadap harga mutlak residual, maka H0 diterima. Sehingga, 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga 

asumsi non heteroskedastisitas terpenuhi. 

3. Uji Non Autokorelasi 

Uji non autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu 

model regresi linier berganda ada korelasi atau hubungan antara residual 

pada periode t dengan residual pada t-1 (sebelumnya). Autokorelasi 

muncul dikarenakan observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan 

satu sama lain.
271

 

Hipotesis yang digunakan: 

H0 : tidak terdapat korelasi antarresidual (tidak terjadi kasus autokorelasi) 
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H1 : terdapat korelasi antarresidual (tidak terjadi kasus autokorelasi) 

Dalam penelitian ini, menggunakan variabel independen sebanyak 2 

variabel dengan jumlah data sebanyak 100, sehingga k=2 dan n=100. 

Dengan tingkat kesalahan α=5%, maka diperoleh nilai dU= 1,7152 dan 

dL= 1,6337. 

Tabel 4.11 

Hasil Pengujian Autokorelasi 

Nilai Durbin 

Watson 

Tabel Durbin Watson 

Keterangan 

dU 4-dU 

1,8166 1,7152 2,2848 Tidak ada autokorelasi 

Sumber: Hasil olah data perhitungan SPSS 21.0 

Tabel 4.11 menunjukkan nilai Durbin Watson yang diperoleh dari 

hasil regresi yaitu sebesar 1,8166 dan terletak di antara nilai dU (1,7152) 

dan nilai 4-dU (2,2848), maka H0 diterima. Sehingga, dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi dan asumsi non 

autokorelasi telah terpenuhi. 

4. Uji Non Multikolinieritas 

Uji non multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan antara variabel 

independen. Model yang baik, seharusnya tidak ada korelasi atau 

hubungan antarvariabel independen.
272
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Hipotesis yang digunakan: 

H0 : tidak terdapat korelasi antarvariabel independen (tidak terjadi kasus 

multikolineritas) 

H1 : terdapat korelasi antarvariabel independen (terjadi kasus 

multikolineritas) 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolineritas dapat digunakan 

dengan melihat toleransi variabel dan variance inflation foctor (VIF) 

dengan membandingkan sebagai berikut: Jika semua variabel independen 

(variabel bebas) bernilai VIF < 10, maka persamaan regresi linier 

berganda bebas dari multikolineritas (tidak terjadi kasus 

multikolineritas),
273

 sehingga asumsi non multikolineritas telah 

terpenuhi.
274

 

Tabel 4.12 

Hasil Pengujian Multikolineritas 

Variabel Bebas Tolerance VIF Keputusan 

X1 0.765 1.307 non multikolineritas 

X2 0.765 1.307 non multikolineritas 

Sumber: Hasil olah data perhitungan SPSS 21.0 

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa nilai VIF semua 

variabel bebas (X1 dan X2) lebih kecil daripada 10, maka H0 diterima. 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda, bebas 

                                                 
273

 Ibid. 
274

 Ibid., 12. 
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dari multikolineritas (tidak terjadi kasus multikolineritas), atau dengan 

kata lain asumsi non multikolineritas telah terpenuhi. 

 

E. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji Kesesuaian Model (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas X1, X2, 

terhadap variabel terikat Y secara bersama-sama/ simultan. Hubungan 

yang signifikan berarti hubungan tersebut dapat diberlakukan untuk 

populasi.
275

 

Hipotesis yang digunakan: 

H0 : model regresi yang diperoleh tidak sesuai/ tidak signifikan 

H1 : model regresi yang diperoleh sesuai/ signifikan 

Jika nilai Fhitung > Ftabel atau sig < α (nilai α sebesar 0.05), maka H0 

ditolak, sehingga model regresi yang diperoleh layak atau signifikan.
276

 

Tabel 4.13 

Hasil Uji F 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 1207.396 2 603.698 52.212 .000
b
 

Residual 1121.564 97 11.563     

Total 2328.960 99       

                                                 
275

 Suharyanto dan Purwanto, Statistika untuk Ekonomi Keuangan Modern (Jakarta: 

Salemba Empat, 2004), 508. 
276

 Maulida Nurhidayati, “Modul Statistika II,  14. 
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a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X2, X1 

Sumber: Data hasil (output) perhitungan SPSS 21.0 

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh nilai Fhitung= 52.212 dengan 

signifikansi uji F sebesar 0.000. Nilai Fhitung selanjutnya dibandingkan 

dengan nilai Ftabel. (Ftabel=F(2,97,5%)= 3,09). Karena nilai Fhitung > Ftabel atau 

sig < α, maka H0 ditolak, sehingga model regresi yang dihasilkan sesuai 

atau signifikan. Dengan kata lain, reference group dan hedonic shopping 

motives memiliki pengaruh secara simultan terhadap customer life style. 

2. Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah pengaruh 

signifikan atau tidak.
277

   

Hipotesis yang digunakan untuk X: 

H0 : X tidak berpengaruh terhadap Y  

H1 : X berpengaruh terhadap Y  

Jika nilai ǀthitungǀ > ttabel atau nilai sig < α, maka H0 ditolak, sehingga 

variabel X secara parsial berpengaruh signifikan Y. Hasil pengujian t 

dapat dilihat pada tabel 4.14: 

 

 

 

                                                 
277

 Duwi Prianto, SPSS untuk Analisis Kolerasi, Regresi, Multivariante (Yogyakarta: 

Guva Media, 2009), 99.   
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Tabel 4.14 

Hasil Uji t 

Variabel 

Independen 

Unstandardized 

Coefficients T Sig. 

Keputusan 

B Std. Error 

 

Reference 

group 

0.526 0.077 6.865 0.000 Ada pengaruh 

Hedonic 

shopping 

motives 

0.138 0.042 3.296 0.001 Ada pengaruh 

Sumber: Hasil olah data perhitungan SPSS 21.0 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.14 dapat dijelaskan 

bahwa: 

a. Pengujian pengaruh reference group secara parsial terhadap customer 

life style, menghasilkan nilai signifikansi uji t sebesar 0.000 lebih kecil 

daripada 0.05 (α=5%), sehingga H0 ditolak. Dilihat dari nilai koefisien 

regresinya sebesar 0.526 mempunyai arah pengaruh yang positif 

terhadap Y, sehingga (arah pengaruh positif tersebut) signifikan. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa: reference group berpengaruh secara parsial 

terhadap customer life style. 

b. Pengujian pengaruh hedonic shopping motives secara parsial terhadap 

customer life style, menghasilkan nilai signifikansi uji t sebesar 0.001 

lebih kecil daripada 0.05 (α=5%), sehingga H0 ditolak. Dilihat dari 
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nilai koefisien regresinya sebesar 0.138 mempunyai arah pengaruh 

yang positif terhadap Y, sehingga (arah pengaruh positif tersebut) 

signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa: hedonic shopping motives 

berpengaruh secara parsial terhadap customer life style. 

Selanjutnya, untuk mengetahui variabel bebas atau faktor yang paling 

dominan mempengaruhi customer life style, dapat dilakukan dengan 

cara menghitung korelasi parsial masing-masing variabel bebas. 

Variabel bebas yang memiliki nilai korelasi parsial terbesar, dapat 

dikatakan sebagai variabel yang paling dominan mempengaruhi 

customer life style. Hasil perhitungan korelasi parsial dapat dilihat 

pada tabel 4.15: 

Tabel 4.15 

Nilai R parsial 

Variabel Bebas R Parsial
278

 

Jumlah 

R Parsial 

R 

Square 

Reference group 0,377146 

0,518391 0,518 

Hedonic shopping motives 0,141245 

Sumber: Hasil olah data perhitungan SPSS 21.0 

Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui bahwa koefisien korelasi 

parsial yang terbesar yaitu antara reference group dengan customer 

life style, sebesar 0.377146. Koefisien tersebut lebih besar 

dibandingkan variabel hedonic shopping motives sehingga dapat 

                                                 
278

 Hasil R parsial didapatkan dari perkalian antara Standardized Coefficients dengan 

Pearson Correlation (Y) yang jika ditotal jumlah, didapatkan nominal sama dengan R square 
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dikatakan bahwa reference group merupakan variabel bebas atau 

faktor yang paling dominan mempengaruhi customer life style. 

3. Koefisien Determinasi R
2 

(R square) 

Koefisien determinasi R
2 

(R square) merupakan nilai yang digunakan 

untuk mengetahui besar pengaruh dari X1 dan X2 terhadap Y,
279

 yang 

semakin nilainya mendekati satu, maka hubungan X1 dan X2 terhadap Y 

semakin kuat.
280

 Nilai R square hasil pengujian regresi dapat dilihat pada 

tabel 4.16 berikut: 

Tabel 4.16 

Nilai R dan R Square 

R R Square 

0,720 0,518 

Sumber: Hasil olah data perhitungan SPSS 21.0 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.16 dapat diketahui 

bahwa nilai R sebesar 0,720. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan 

antara reference group dan hedonic shopping motives terhadap customer 

life style tergolong kuat.
281

 Nilai R Square yang didapatkan sebesar 0,518 

memiliki arti bahwa pengaruh reference group dan hedonic shopping 

motives terhadap customer life style sebesar 0,518 atau 51,8% dan sisanya 

yaitu sebesar 0.482 atau 48,2% dipengaruhi oleh faktor lain selain 

                                                 
279

 Maulida Nurhidayati, “Modul Statistika II,  16. 
280

 Ibid., 17. 
281

 Berdasarkan tabel interpretasi koefisien korelasi nilai r dengan rincian (interval 

koefisien, tingkat hubungan), sebagai berikut: 0,00  – 0,199,  sangat rendah; 0,20 – 0,399, rendah; 

0,40 – 0,599, cukup kuat; 0,60 – 0,799, kuat; 0,80 – 1,00, sangat kuat. (Riduwan dan Sunarto, 

Pengantar Statistika untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi, dan Bisnis 

(Bandung: Alfa Beta, 2017), 81.) 
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reference group dan hedonic shopping motives (tidak masuk ke dalam 

model penelitian ini). 

 

F. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh X1 

dan X2 terhadap Y,
282

 serta mengetahui diantara variabel X tersebut yang 

paling dominan mempengaruhi variabel Y.
283

 Hasil estimasi koefisien model 

regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut: 

Tabel 4.17 

Hasil Estimasi Koefisien Regresi 

Variabel Bebas Koefisien (B) 

(Constant) 3.488 

X1 0.526 

X2 0.138 

Sumber: Hasil olah data perhitungan SPSS 21.0 

Berdasarkan pada tabel 4.17 dapat dibuat model persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut: 

𝑌 = 3.488 + 0.526𝑋1 + 0.138𝑋2 + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

 

 

 

                                                 
282

 Danang Sunyoto, Prosedur Uji Hipotesis untuk Riset Ekonomi, (Bandung: Alfabeta, 

2012), 115. 
283

 Maulida Nurhidayati, “Modul Statistika II: Analisis Data dengan SPSS,” Modul 

(Ponorogo: IAIN Ponorogo, tp.th),  12. 
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Konstanta (α) 

Nilai konstanta (α) sebesar 3.488 menunjukkan bahwa: apabila variabel 

bebas (X1 dan X2) nol atau tidak ada, maka customer life style sebesar 3.488 

satuan. 

Koefisien Regresi (b1) untuk Variabel X1 (Reference Group) 

Besarnya nilai koefisien regresi (b1) sebesar 0.526. Nilai b1 yang positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel reference group 

sebagai variabel bebas X1 dengan variabel customer life style sebagai 

variabel terikat Y. Jika peran reference group ditingkatkan, maka customer 

life style juga mengalami peningkatan. Nilai koefisien regresi (b1) sebesar 

0.526 memiliki arti bahwa jika reference group dinaikkan sebesar 1 satuan 

atau satu tingkat, maka customer life style naik sebesar 0.526 satuan dengan 

asumsi variabel bebas yang lain tetap. 

Koefisien Regresi (b2) untuk Variabel X2 (Hedonic Shopping Motives) 

Besarnya nilai koefisien regresi (b2) sebesar 0.138. Nilai b2 yang positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel hedonic shopping 

motives sebagai variabel bebas X2 dengan variabel customer life style sebagai 

variabel terikat Y. Jika peran hedonic shopping motives ditingkatkan, maka 

customer life style juga mengalami peningkatan. Nilai koefisien regresi (b1) 

sebesar 0.138 memiliki arti bahwa jika hedonic shopping motives dinaikkan 

sebesar 1 satuan atau satu tingkat, maka customer life style naik sebesar 0.138 

satuan dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap. 
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G. Hasil Analisis Pengisian Instrumen Penelitian 

Tabel 4.18 

Hasil Analisis Pengisian Instrumen Penelitian 

 

Variabel No Pernyataan Kesimpulan
284

 

R
ef

er
en

ce
 G

ro
u
p
 (

X
1

) 

1 Saya mengenakan hijab yang 

fashionable karena menyesuaikan 

dengan teman-teman saya 

Sebanyak 47 

responden 

menyatakan 

netral. Hal ini 

berarti bahwa 

sebesar 47% 

konsumen 

muslimah ByKK 

mengenakan hijab 

yang fashionable 

karena pengaruh 

teman sebaya atau 

reference group, 

meskipun bersifat 

kondisional atau 

                                                 
284

 Kesimpulan dalam tabel ini merupakan pernyataan yang paling banyak dipilih oleh 

responden. Adapun maksud  dari „bersifat kondisional atau moderat‟ merupakan penjelasan dari 

pilihan netral pada skala likert. Wahyu Widhiarso, “Pengembangan Sikap Psikologi: Lima 

Kategori Responds ataukah Empat Kategori Respons?,” Artikel Ilmiah (Yogyakarta: Universitas 

Gajah Mada, 2010), 1.  



97 

 

 

moderat (kadang 

terjadi, kadang 

tidak). Sehingga, 

dapat dikatakan 

bahwa konsumen 

muslimah ByKK 

menyesuaikan diri 

dengan teman 

pergaulan sebagai 

reference group 

atau indikator 

normatif atau 

utilitarian 

memiliki 

pengaruh. 

2 Saran dari teman-teman saya 

membuat saya tampil dengan 

hijab yang fashionable dan 

kekinian. 

Sebanyak 39 

responden 

menyatakan 

netral. Hal ini 

berarti bahwa 

sebesar 39% 

konsumen 

muslimah ByKK 
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Ponorogo dalam 

melakukan 

aktivitas yang 

berkaitan dengan 

penampilan, 

dalam hal ini 

yaitu: hijab yang 

fashionable dan 

kekinian, 

menggunakan 

saran dari teman 

pergaulan atau 

reference group, 

meskipun bersifat 

kondisional atau 

moderat (kadang 

terjadi, kadang 

tidak). Sehingga, 

dapat dikatakan 

bahwa indikator 

reference group 

berupa normatif 

atau utilitarian 
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memberikan 

pengaruh kepada 

konsumen 

muslimah ByKK 

dalam 

berpenampilan. 

3 Dengan hijab yang fashionable 

membuat saya lebih percaya diri 

Sebanyak 34 

responden 

menyatakan 

setuju. Hal ini 

berarti bahwa 

sebesar 34% 

konsumen 

muslimah ByKK 

Ponorogo 

menganggap hijab 

yang fashionable 

merupakan bagian 

dari ekspresi nilai 

dan dapat 

meningkatkan 

citra diri. 

4 Dengan hijab yang fashionable, Sebanyak 39 
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membuat saya mendapatkan 

pujian dari  teman-teman 

responden 

menyatakan 

netral. Hal ini 

berarti bahwa 

sebesar 39% 

konsumen 

muslimah ByKK 

Ponorogo merasa 

bahwa dengan 

hijab yang 

fashionable, akan 

mendapatkan 

pujian dari orang 

lain, meskipun 

bersifat 

kondisional atau 

moderat (kadang 

terjadi, kadang 

tidak). Sehingga, 

hal tersebut 

membuktikan 

bahwa indikator 

reference group 
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berupa ekspresi 

nilai dengan 

tujuan agar orang 

lain memberikan 

pujian, 

penghargaan, 

penilaian kepada 

konsumen yang 

menggunakan 

hijab fashionable 

benar adanya atau 

juga terjadi pada 

konsumen 

muslimah ByKK 

Ponorogo. 

5 Saya meminta saran teman-teman 

saya dalam memilih model hijab 

yang fashionable 

Sebanyak 37 

responden 

menyatakan 

netral. Hal ini 

membuktikan 

bahwa sebesar 

37% konsumen 

muslimah ByKK 
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Ponorogo 

membutuhkan 

saran atau 

informasi dari 

teman 

pergaulannya 

sebagai reference 

group dalam 

melakukan 

pengambilan 

keputusan 

pemilihan model 

hijab, meskipun 

bersifat 

kondisional atau 

moderat (kadang 

terjadi, kadang 

tidak). Sehingga, 

dapat dikatakan 

bahwa saran dari 

teman pergaulan 

bersifat informatif 

dan dapat 



103 

 

 

dipercaya. 

6 Informasi update tentang hijab 

yang fashionable dari teman-

teman, sangat membantu saya dan 

saya merasa informasi itu penting 

Sebanyak 40 

responden 

menyatakan 

netral. Hal ini 

membuktikan 

bahwa sebesar 

40% konsumen 

muslimah ByKK 

Ponorogo merasa 

bahwa informasi 

dari reference 

group merupakan 

informasi yang 

penting dan 

membantu para 

konsumen  dalam 

bersikap, 

meskipun bersifat 

kondisional atau 

moderat (kadang 

terjadi, kadang 

tidak). 
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H
ed

o
n
ic

 S
h
o
p
p
in

g
 M

o
ti

ve
s 

(X
2
) 

1 Saya menemukan produk hijab 

yang baru atau menarik di toko 

hijab Ponorogo 

Sebanyak 35 

responden 

menyatakan netral 

dan setuju. Hal ini 

membuktikan 

bahwa sebesar 

35% konsumen 

muslimah ByKK 

Ponorogo merasa 

bahwa berbelanja 

merupakan 

petualangan 

(adventure 

motives) untuk 

mendapatkan 

produk baru atau 

menarik, 

meskipun 

lumayan sering. 

2 Saya merasa senang (happy) 

ketika berbelanja di toko hijab 

Ponorogo 

Sebanyak 42 

responden 

menyatakan 

netral. Hal ini 
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membuktikan 

bahwa sebesar 

42% konsumen 

muslimah ByKK 

Ponorogo merasa 

bahagia (happy) 

sekaligus 

kenikmatan 

selama melakukan 

aktivitas 

berbelanja 

(shopping), 

meskipun bersifat 

kondisional atau 

moderat (kadang 

terjadi, kadang 

tidak). 

3 Saya merasa senang (happy) 

ketika berbelanja bareng 

teman/keluarga atau ketemu 

teman/keluarga di toko hijab 

Ponorogo 

Sebanyak 36 

responden 

menyatakan 

setuju. Hal ini 

membuktikan 

bahwa sebesar 
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36% konsumen 

muslimah ByKK 

Ponorogo merasa 

happy ketika 

berbelanja 

bersama atau 

bertemu dengan 

orang terdekat, 

sehingga indikator 

hedonic shopping 

motivesi,berupa 

social motives 

terbukti adanya 

atau terjadi pada 

konsumen 

muslimah ByKK 

Ponorogo. 

4 Saya merasa senang (happy) 

karena para pembeli di toko hijab 

Ponorogo orangnya ramah 

Sebanyak 40 

responden 

menyatakan 

netral. Hal ini 

membuktikan 

bahwa sebesar 
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40% konsumen 

muslimah ByKK 

Ponorogo merasa 

happy karena para 

pembeli bersikap 

ramah, meskipun 

bersifat 

kondisional atau 

moderat (kadang 

terjadi, kadang 

tidak). 

5 Saya merasa terhibur ketika 

belanja di toko hijab Ponorogo 

Sebanyak 48 

responden 

menyatakan 

netral. Hal ini 

membuktikan 

bahwa sebesar 

48% konsumen 

muslimah ByKK 

Ponorogo merasa 

bahwa aktivitas 

belanja dapat 

menghilangkan 
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stress, 

mengurangi 

bosan, menghibur 

diri, dan 

menenangkan diri 

yang merupakan 

indikator hedonic 

shopping motives 

berupa 

gratification  atau 

relaxation 

motives. 

6 Saya merasa belanja di toko hijab 

Ponorogo membuat saya fresh dan 

mengurangi bosan atau bete' 

Sebanyak 44 

responden 

menyatakan 

netral. Hal ini 

berarti bahwa 

sebesar 44% 

konsumen 

muslimah ByKK 

Ponorogo merasa 

bahwa aktivitas 

berbelanja atau 
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shopping 

berfungsi sebagai 

hiburan atau 

entertaintment 

sekaligus sarana 

relaksasi diri, 

meskipun bersifat 

kondisional atau 

moderat (kadang 

terjadi, kadang 

tidak). 

7 Saya belanja di toko hijab 

Ponorogo untuk mengisi waktu 

luang (refreshing) 

Sebanyak 32 

responden 

menyatakan 

netral. Hal ini 

membuktikan 

bahwa sebesar 

32% konsumen 

muslimah ByKK 

Ponorogo 

melakukan 

aktivitas belanja 

untuk mengisi 
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waktu luang, 

meskipun bersifat 

kondisional atau 

moderat (kadang 

terjadi, kadang 

tidak), sehingga 

dapat dikatakan 

bahwa idea 

motives  yang 

merupakan 

indikator hedonic 

shopping motives 

benar adanya atau 

terjadi pada 

konsumen 

muslimah ByKK. 

8 Belanja di toko hijab Ponorogo, 

membuat saya lebih tahu model 

hijab yang fashionable, kekinian 

Sebanyak 42 

responden 

menyatakan 

setuju. Hal ini 

membuktikan 

bahwa sebesar 

42% konsumen 
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muslimah ByKK 

Ponorogo merasa 

aktivitas belanja 

dapat menambah 

wawasan atau 

pengetahuan 

seputar model 

hijab yang 

fashionable atau 

kekinian. 

9 Saya merasa senang bisa 

membelikan hijab di toko hijab 

Ponorogo untuk hadiah orang lain 

Sebanyak 39 

responden 

menyatakan 

netral. Hal ini 

membuktikan 

bahwa sebesar 

39% konsumen 

muslimah ByKK 

Ponorogo merasa 

happy ketika 

dapat membelikan 

hijab untuk orang 

lain, sehingga 
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indikator berupa 

role motives juga 

terjadi pada 

konsumen 

muslimah ByKK 

Ponorogo. 

10 Saya merasa senang bisa 

memberikan hijab dari toko hijab 

Ponorogo untuk orang lain 

Sebanyak 41 

responden 

menyatakan 

netral. Hal ini 

membuktikan 

bahwa sebesar 

41% konsumen 

muslimah ByKK 

Ponorogo merasa 

happy ketika 

dapat memberikan 

hijab untuk orang 

lain, sehingga 

dapat pula 

dikatakan bahwa 

tingkat sosial 

(empati atau 
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peduli) konsumen 

kmuslimah ByKK 

Ponorogo 

tergolong sedang. 

11 Saya merasa senang ketika 

mendapatkan potongan harga 

(discount) di toko hijab Ponorogo 

Sebanyak 52 

responden 

menyatakan 

sangat setuju. Hal 

ini membuktikan 

bahwa sebesar 

52% konsumen 

muslimah ByKK 

Ponorogo merasa 

sangat senang 

ketika 

mendapatkan 

potongan harga 

atau discount. Hal 

ini juga dapat 

digunakan oleh 

marketing ByKK 

Ponorogo untuk 

menarik 
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konsumen lebih 

banyak lagi, yaitu 

dengan 

memberikan 

discount. 

12 Saya merasa senang karena harga 

hijab di toko Ponorogo termasuk 

murah (lowprice) 

Sebanyak 34 

responden 

menyatakan 

setuju. Hal ini 

membuktikan 

bahwa sebesar 

34% konsumen 

muslimah ByKK 

Ponorogo merasa 

senang ketika 

harga atau biaya 

yang digunakan 

untuk membeli 

sesuatu tergolong 

lowprice. 

Sehingga, dapat 

dikatakan bahwa 

indikator hedonic 
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shopping motives 

berupa value 

motives benar 

adanya atau 

terjadi pada 

konsumen 

muslimah ByKK 

Ponorogo. 

C
u
st

o
m

er
 L

if
e 

S
ty

le
 (

Y
) 

1 Saya membeli hijab yang 

fashionable untuk style dan 

membuat saya senang 

Sebanyak 36 

responden 

menyatakan 

setuju. Hal ini 

membuktikan 

bahwa sebesar 

36% konsumen 

muslimah ByKK 

Ponorogo merasa 

hijab yang 

fashionable juga 

untuk gaya atau 

style, sehingga 

merasa senang 

atau dapat 
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digunakan sebagai 

media 

entertainment 

(aktivitas 

menghibur diri) 

2 Saya menyukai hijab yang 

ditawarkan di toko hijab Ponorogo 

Sebanyak 49 

responden 

menyatakan 

netral. Hal ini 

membuktikan 

bahwa sebesar 

49% konsumen 

muslimah ByKK 

Ponorogo 

menyukai hijab 

yang ditawarkan, 

meskipun bersifat 

kondisional atau 

moderat (kadang 

terjadi, kadang 

tidak). 

3 Model hijab yang fashionable 

sudah sesuai dengan kebutuhan 

Sebanyak 41 

responden 
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saya menyatakan 

netral. Hal ini 

membuktikan 

bahwa sebesar 

41% konsumen 

muslimah ByKK 

Ponorogo merasa 

model hijab yang 

fashionable sesuai 

dengan kebutuhan 

atau minat, 

meskipun bersifat 

kondisional atau 

moderat (kadang 

terjadi, kadang 

tidak). 

4 Saya akan membelanjakan uang 

saya untuk membeli hijab yang 

saya sukai 

Sebanyak 38 

responden 

menyatakan 

netral. Hal ini 

membuktikan 

bahwa sebesar 

38% konsumen 
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muslimah ByKK 

Ponorogo 

memiliki minat 

untuk 

membelanjakan 

uangnya guna 

mendapatkan 

hijab yang 

fashionable, 

meskipun bersifat 

kondisional atau 

moderat (kadang 

terjadi, kadang 

tidak). 

5 Hijab yang fashionable dapat 

menaikkan gengsi saya 

Sebanyak 32 

responden 

menyatakan 

netral. Hal ini 

membuktikan 

bahwa sebesar 

32% konsumen 

muslimah ByKK 

Ponorogo merasa 
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atau memiliki 

pendapat (opini) 

hijab yang 

fashionable dapat 

meningkatkan 

gengsi atau citra 

diri, meskipun 

bersifat 

kondisional atau 

moderat (kadang 

terjadi, kadang 

tidak). 

6 Saya membeli  hijab yang 

fashionable untuk menunjukkan 

kesuksesan yang telah saya raih 

Sebanyak 37 

responden 

menyatakan 

netral. Hal ini 

membuktikan 

bahwa sebesar 

37% konsumen 

muslimah ByKK 

Ponorogo 

berpendapat 

(opini) hijab yang 
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fashionable dapat 

merepresentasikan 

kesuksesan, 

meskipun bersifat 

kondisional atau 

moderat (kadang 

terjadi, kadang 

tidak). 

Sumber: Data hasil perhitungan kuesioner pada penelitian dibantu program 

Microsoft Office Excel 2007 

Berdasarkan pemaparan tiap item pernyataan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa dari 24 item pernyataan dalam instrumen penelitian (angket) yang diisi 

oleh 100 responden konsumen muslimah ByKK di Ponorogo dapat 

dikategorikan berdasarkan tanggapan tiap variabel sebagai berikut: 

1. Variabel X1 (Reference Group) 

a. Sebaran Tanggapan Responden 

Berdasarkan data primer yang diolah, maka hasil persebaran 

responden berdasarkan tanggapan untuk variabel X1 (Reference 

Group) dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan 4.1 berikut: 
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Bagan 4.1 

Sebaran Tanggapan Responden untuk Reference Group 

 

Sumber: Data hasil perhitungan kuesioner pada penelitian dibantu 

program Microsoft Office Excel 2007 

 Bagan 4.1 di atas memberikan gambaran tentang tingkat persetujuan 

responden terhadap pernyataan-pernyataan tentang variabel reference 

group. Responden memberikan tanggapan terhadap variabel reference 

group berkaitan dengan: mengenakan hijab yang fashionable karena 

menyesuaikan dengan teman pergaulan, saran dari teman pergaulan 

mempengaruhi penampilan, hijab yang fashionable membuat 

penggunanya merasa lebih percaya diri, meminta saran dari teman 

pergaulan dalam pemilihan model hijab, dan informasi update dari 

teman pergaulan sangat membantu dan penting. 

 Berdasarkan bagan 4.1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah 

responden yang menyatakan “sangat tidak setuju” sebesar 15%, 

15%

16%

38%

22%

9%

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju
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tanggapan  “netral” sebesar 38% dan merupakan tanggapan paling 

banyak, sedangkan tanggapan yang paling sedikit adalah pernyataan 

“sangat setuju” dengan total persentase hanya 9%. Responden yang 

menyatakan “setuju” dalam pernyataan-pernyataan yang membahas 

tentang reference group jumlahnya 22%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas responden menyatakan “netral” dengan 

pernyataan-pernyataan tentang reference group. Artinya, variabel 

reference group memiliki peran yang dapat dikatakan kondisional, 

terkadang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, dan 

terkadang tidak mempengaruhi, akan tetapi jumlah “tidak setuju” juga 

masih tinggi sebesar 16%, sehingga toko ByKK perlu merumuskan 

strategi marketing yang lebih mendalam dan menyeluruh guna 

menjaring konsumen lebih banyak, diantaranya melalui: peningkatan 

pelayanan secara offline maupun online; peningkatan jumlah atau 

variasi produk; maupun peningkatan promosi melalui event komunitas 

hijabers, komunitas muslimah, dan sebagainya, sehingga menjadi 

“buah bibir” yang positif (word of mouth) dan berakhir pada 

rekomendasi (saran kepada orang lain untuk melakukan konsumsi di 

toko ByKK).  

b. Item Pernyataan yang Paling Dominan  

 Adapun item pernyataan untuk variabel X1 (reference group) yang 

paling banyak dipilih oleh responden adalah item pernyataan “dengan 
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hijab yang fashionable membuat saya lebih percaya diri” sebanyak 47 

orang responden. Hal itu dapat dilihat pada bagan 4.2 berikut: 

Bagan 4.2 

Item Pernyataan Dominan untuk Reference Group 

 

Sumber: Data hasil perhitungan kuesioner pada penelitian dibantu 

program Microsoft Office Excel 2007 

Item pernyataan yang paling dominan yaitu item pernyataan nomor 1 

dengan redaksi “dengan hijab yang fashionable membuat saya lebih 

percaya diri”. Hal itu membuktikan bahwa para konsumen muslimah 

ByKK Ponorogo melakukan pembelian karena mengikuti teman 

pergaulan (reference group), dengan tujuan agar orang lain dapat 

memandangnya (konsumen muslimah tersebut) sebagai orang yang 

sukses atau dengan kata lain hijab yang fashionable tersebut dapat 

meningkatkan citra dirinya. Konsumen tersebut merasa bahwa orang-

orang yang mempunyai hijab yang fashionable akan dihargai dan 
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dikagumi oleh orang lain. Konsumen memiliki pandangan bahwa 

orang lain menilai kesuksesan seseorang dicirikan oleh kepemilikian 

akan hijab yang fashionable, oleh karenanya konsumen tersebut 

berusaha memiliki hijab yang fashionable tersebut agar dapat 

dipandang sebagai orang yang telah meraih kesuksesan. 

2. Variabel X2 (Hedonic Shopping Motives) 

a. Sebaran Tanggapan Responden 

Berdasarkan data primer yang diolah, maka hasil persebaran 

responden berdasarkan tanggapan untuk variabel X2 (Hedonic 

Shopping Motives) dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan 4.3 

berikut: 

Bagan 4.3 

Sebaran Tanggapan Responden untuk Hedonic Shopping Motives 

 

Sumber: Data hasil perhitungan kuesioner pada penelitian dibantu 

program Microsoft Office Excel 2007 

5%

11%

36%30%

18%
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 Bagan 4.3 di atas memberikan gambaran tentang tingkat persetujuan 

responden terhadap pernyataan-pernyataan tentang variabel hedonic 

shopping motives. Responden memberikan tanggapan terhadap 

variabel hedonic shopping motives berkaitan dengan: menemukan 

produk hijab yang baru atau menarik di toko, senang ketika 

berbelanja, senang ketika berbelanja bersama teman/keluarga atau 

bertemu teman/keluarga di toko, merasa terhibur ketika berbelanja, 

belanja membuat lebih fresh dan mengurangi bosan, belanja untuk 

mengisi waktu luang, berbelanja membuat lebih tahu tentang model 

hijab yang fashionable, merasa senang ketika membelikan hijab untuk 

hadiah, senang ketika memberikan hijab untuk orang lain, merasa 

senang mendapatkan discount, dan lowprice. 

 Berdasarkan bagan 4.3 di atas dapat diketahui bahwa jumlah 

responden yang menyatakan “sangat setuju” sebesar 18%, tanggapan  

“netral” sebesar 36% dan merupakan tanggapan paling banyak, 

sedangkan tanggapan yang paling sedikit adalah pernyataan “sangat 

tidak setuju” dengan total persentase hanya 5%. Responden yang 

menyatakan “setuju” dalam pernyataan-pernyataan yang membahas 

tentang hedonic shopping motives jumlahnya 30%. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menyatakan “netral” 

dengan pernyataan-pernyataan tentang hedonic shopping motives. 

Artinya, variabel hedonic shopping motives memiliki peran yang 

dapat dikatakan kondisional, terkadang dapat mempengaruhi dalam 
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pengambilan keputusan, dan terkadang tidak mempengaruhi. 

Berdasarkan persentase “setuju” sebesar 30% atau 6% lebih sedikit 

dari persentase “netral”, maka toko ByKK dapat meningkatkan 

volume penjualannya, diantaranya melalui: peningkatan pemberian 

discount; peningkatan jumlah atau variasi produk yang  baru, menarik, 

dan lowprice; perhatian khusus (penataan) terhadap design, layout, 

display, atau tata letak produk, sehingga lebih menyenangkan atau 

fresh ketika dipandang; penyediaan layanan pendukung, seperti 

packaging produk sebagai kado atau hadiah, mengingat konsumen 

muslimah ByKK merasa senang ketika membelikan atau memberikan 

hadiah untuk orang lain.  

b. Item Pernyataan yang Paling Dominan 

Adapun item pernyataan untuk variabel X2 (hedonic shopping 

motives) yang paling banyak dipilih oleh responden adalah item 

pernyataan “Saya merasa senang ketika mendapatkan potongan harga 

(discount) di toko hijab Ponorogo” sebanyak 52 orang responden. Hal 

tersebut dapat dilihat pada bagan 4.4 berikut: 
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Bagan 4.4 

Item Pernyataan Dominan untuk Hedonic Shopping Motives 

 

Sumber: Data hasil perhitungan kuesioner pada penelitian dibantu 

program Microsoft Office Excel 2007 

Item pernyataan yang paling dominan yaitu item pernyataan nomor 11 

dengan redaksi “Saya merasa senang ketika mendapatkan potongan 

harga (discount) di toko hijab Ponorogo”. Hal tersebut membuktikan 

bahwa para konsumen muslimah ByKK Ponorogo melakukan 

pembelian, salah satunya dikarenakan adanya motif atau dorongan 

untuk mendapatkan potongan harga atau discount. Dengan adanya 

discount tersebut, maka motif konsumsi yang berdasarkan keinginan 

untuk mendapatkan kesenangan maupun kebahagiaan, fantasi, atau 

identik dengan pemenuhan aspek nonfungsional (intangible pleasures) 

dan memiliki kecenderungan untuk bersifat subjektif serta personal, 

(karena berkaitan dengan keinginan dan kesenangan dalam aktivitas 
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berbelanja yang pada akhirnya menuju ke arah kemewahan hidup) 

dapat terwujud. 

3. Variabel Y (Customer Life Style) 

a. Sebaran Tanggapan Responden 

Berdasarkan data primer yang diolah, maka hasil persebaran 

responden berdasarkan tanggapan untuk variabel Y (customer life 

style) dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan 4.5 berikut: 

Bagan 4.5 

Sebaran Tanggapan Responden untuk Customer Life Style 

 

Sumber: Data hasil perhitungan kuesioner pada penelitian dibantu 

program Microsoft Office Excel 2007 

 Bagan 4.5 di atas memberikan gambaran tentang tingkat persetujuan 

responden terhadap pernyataan-pernyataan tentang variabel customer 

life style. Responden memberikan tanggapan terhadap variabel 

customer life style berkaitan dengan: membeli hijab yang fashionable 
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untuk style dan membuat senang, menyukai hijab yang ditawarkan 

toko, model hijab sesuai kebutuhan, membelanjakan uang untuk 

membeli hijab yang disukai, hijab yang fashionable dapat 

meningkatkan gengsi, dan membeli hijab yang fashionable untuk 

menunjukkan kesuksesan yang diraih.  

 Berdasarkan bagan 4.5 di atas dapat diketahui bahwa jumlah 

responden yang menyatakan “sangat setuju” dan “sangat tidak setuju” 

memiliki persentse yang sama besar, yaitu 12%, tanggapan  “netral” 

sebesar 38% dan merupakan tanggapan paling banyak, sedangkan 

tanggapan “tidak setuju” sebesar 15%. Responden yang menyatakan 

“setuju” dalam pernyataan-pernyataan yang membahas tentang 

customer life style jumlah persentasenya 23%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas responden menyatakan “netral” dengan 

pernyataan-pernyataan tentang customer life style. Artinya, variabel 

customer life style memiliki peran yang dapat dikatakan kondisional, 

terkadang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, dan 

terkadang tidak mempengaruhi. Berdasarkan persentase “setuju” 

sebesar 23% maka toko ByKK dapat meningkatkan volume 

penjualannya, diantaranya melalui: peningkatan pemberian discount; 

peningkatan jumlah atau variasi produk model hijab yang  baru, 

menarik, dan lowprice; perhatian khusus (penataan) terhadap design, 

layout, display, atau tata letak produk, sehingga lebih menyenangkan 
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atau fresh ketika dipandang; membuat penawaran menarik seperti: buy 

2 get 1, give away, endorsement,  dan sebagainya. 

b. Item Pernyataan yang Paling Dominan 

Adapun item pernyataan untuk variabel Y (customer life style) yang 

paling banyak dipilih oleh responden adalah item pernyataan “Saya 

menyukai hijab yang ditawarkan di toko hijab Ponorogo” sebanyak 49 

orang responden. Hal tersebut dapat dilihat pada bagan 4.6 berikut: 

Bagan 4.6 

Item Pernyataan Dominan untuk Customer Life Style 

 

Sumber: Data hasil perhitungan kuesioner pada penelitian dibantu 

program Microsoft Office Excel 2007 

Item pernyataan yang paling dominan yaitu item pernyataan nomor 2 

dengan redaksi “Saya menyukai hijab yang ditawarkan di toko hijab 

Ponorogo”. Hal tersebut membuktikan bahwa para konsumen 

muslimah ByKK Ponorogo melakukan aktivitas pembelian (shopping) 
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karena hal tersebut merupakan aktivitas yang dapat menghibur diri, 

sekedar hobi untuk mengisi waktu luang, dan adanya pengaruh dari 

komunitas atau teman pergaulan, sehingga membentuk gaya hidup 

(life style). 

 

H. Pembahasan dan Interpretasi 

Setelah melakukan beberapa proses pengujian maka diperoleh interpretasi 

hasil untuk melihat penerimaan dan penolakan terhadap hipotesis dalam 

penelitian ini. Adapun interpretasi hasil pengujian hipotesis pada penelitian 

ini adalah: 

1. Pengaruh reference group secara parsial terhadap customer life style 

konsumen muslimah toko ByKK Ponorogo. 

Hipotesis: 

H0 = Faktor reference group tidak berpengaruh secara parsial terhadap 

customer life style konsumen muslimah toko ByKK Ponorogo. 

Ha = Faktor reference group berpengaruh secara parsial terhadap 

customer life style konsumen muslimah toko ByKK Ponorogo. 

Kriteria penerimaan hipotesis: 

a. Jika nilai signifikansi > 0,05 (α) maka H0 diterima dan Ha ditolak 

b. Jika nilai signifikansi < 0,05 (α) maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai signifikansi uji t sebesar 

0.000 lebih kecil daripada 0.05 (α=5%), sehingga H0 ditolak dan Ha 

diterima. Dilihat dari nilai koefisien regresinya sebesar 0.526 mempunyai 
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arah pengaruh yang positif terhadap Y, sehingga (arah pengaruh positif 

tersebut) signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa: reference group 

berpengaruh secara parsial terhadap customer life style. 

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya, yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Lisfah Asbi Syahfitri, dengan judul: “Pengaruh 

Kelompok Referensi terhadap Gaya Hidup dan Keputusan Pembelian 

Hijab Rabbani Kota Pekanbaru”, tahun 2017, dengan hasil bahwa: 

terdapat pengaruh langsung dari kelompok referensi terhadap gaya hidup 

masyarakat.
285

  

2. Pengaruh hedonic shopping motives secara parsial terhadap customer life 

style konsumen muslimah toko ByKK Ponorogo. 

Hipotesis: 

H0 = Faktor hedonic shopping motives tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap customer life style konsumen muslimah toko ByKK 

Ponorogo. 

Ha = Faktor hedonic shopping motives berpengaruh secara parsial 

terhadap customer life style konsumen muslimah toko ByKK 

Ponorogo. 

Kriteria penerimaan hipotesis: 

a. Jika nilai signifikansi > 0,05 (α) maka H0 diterima dan Ha ditolak 

b. Jika nilai signifikansi < 0,05 (α) maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

                                                 
285

 Lisfah Asbi Syahfitri, “Pengaruh Kelompok Referensi terhadap Gaya Hidup 

dan Keputusan Pembelian Hijab Rabbani Kota Pekanbaru,” JOM Fekon, Vol 4 No. 2 

(Oktober 2017), 2238. 
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Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai signifikansi uji t sebesar 

0.001 lebih kecil daripada 0.05 (α=5%), sehingga H0 ditolak dan Ha 

diterima. Dilihat dari nilai koefisien regresinya sebesar 0.138 mempunyai 

arah pengaruh yang positif terhadap Y, sehingga (arah pengaruh positif 

tersebut) signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa: hedonic shopping 

motives berpengaruh secara parsial terhadap customer life style. 

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya, yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Mochammad Andryansyah dan Zainul Arifin, 

dengan judul: “Pengaruh Hedonic Motives terhadap Shopping Lifestyle 

dan Impulse Buying,” tahun 2018, dengan hasil bahwa: hedonic  motives  

berpengaruh  signifikan dan positif terhadap shopping lifestyle. Hal 

tersebut berarti semakin tinggi hedonic motives yang dialami konsumen 

saat berbelanja secara langsung meningkatkan shopping lifestyle saat 

berbelanja.
286

 Disamping itu, penelitian ini juga memperkuat penelitian 

yang dilakukan oleh Krido Eko Cahyono, Khuzaini, dan Hermono 

Widiarto, dengan judul: “Shopping Life Style Memediasi Hubungan 

antara Hedonic dan Utilitarian Value terhadap Impulse Buying”, tahun 

2016, dengan hasil bahwa: hedonic value berpengaruh secara langsung 

terhadap shopping lifestyle.
287

 

                                                 
286

 Mochammad Andryansyah dan Zainul Arifin,” Pengaruh Hedonic Motives terhadap 

Shopping Lifestyle dan Impulse Buying,” Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 57 No. 1 (April 

2018), 116. 
287

 Krido Eko Cahyono, dkk, “Shopping Life Style Memediasi Hubungan antara 

Hedonic dan Utilitarian Value terhadap Impulse Buying,” Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan 

Keuangan – Volume 20, Nomor 2, (Juni 2016), 203. 
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3. Pengaruh reference group dan hedonic shopping motives secara simultan 

terhadap customer life style konsumen muslimah toko ByKK Ponorogo. 

Hipotesis: 

H0 = Reference group dan hedonic shopping motives tidak berpengaruh 

secara simultan terhadap customer life style konsumen muslimah toko 

ByKK Ponorogo. 

Ha = Reference group dan hedonic shopping motives berpengaruh secara 

simultan terhadap customer life style konsumen muslimah toko ByKK 

Ponorogo. 

Kriteria penerimaan hipotesis: 

a. Jika nilai signifikansi > 0,05 (α) maka H0 diterima dan Ha ditolak 

b. Jika nilai signifikansi < 0,05 (α) maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai Fhitung= 52.212 dengan 

signifikansi uji F sebesar 0.000. Nilai Fhitung selanjutnya dibandingkan 

dengan nilai Ftabel. Ftabel=F(2,97,5%)= 3,09. Karena nilai Fhitung > Ftabel atau 

sig < α, maka H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga model regresi yang 

dihasilkan sesuai atau signifikan. Dengan kata lain, reference group dan 

hedonic shopping motives memiliki pengaruh secara simultan terhadap 

customer life style. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Amstrong, bahwasanya 

terdapat faktor eksternal (dari luar individu konsumen) dan faktor 

internal (dari dalam individu konsumen) yang mempengaruhi customer 

life style. Adapun salah satu faktor eksternal tersebut, yaitu: reference 
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group, sedangkan salah satu faktor internal tersebut, yaitu: motif 

(motives).
288

  

4. Faktor yang paling dominan mempengaruhi customer life style konsumen 

muslimah toko ByKK Ponorogo. 

Hipotesis: 

H0 = Faktor yang paling tidak dominan mempengaruhi customer life style 

konsumen muslimah toko ByKK Ponorogo, yaitu: hedonic shopping 

motives. 

Ha = Faktor yang paling dominan mempengaruhi customer life style 

konsumen muslimah toko ByKK Ponorogo, yaitu: hedonic shopping 

motives. 

Kriteria penerimaan hipotesis: 

a. Jika nilai R parsial X1 > R parsial X2 maka H0 diterima dan Ha ditolak 

b. Jika nilai R parsial X1 < R parsial X2 maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. 

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai koefisien korelasi parsial 

yang terbesar yaitu antara reference group dengan customer life style, 

sebesar 0.377146. Koefisien tersebut lebih besar dibandingkan variabel 

hedonic shopping motives sehingga dapat dikatakan bahwa reference 

group merupakan variabel bebas atau faktor yang paling dominan 

mempengaruhi customer life style, sehingga H0 diterima dan Ha ditolak. 
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Hasil penelitian ini menolak hipotesis peneliti yang berdasarkan tiga 

penelitian terdahulu, dua diantaranya membahas seputar hedonic 

shopping motives dan satunya membahas reference group, sehingga  

peneliti menarik hipotesis untuk rumusan masalah keempat dalam 

penelitian ini terkait faktor yang paling dominan mempengaruhi customer 

life style konsumen muslimah toko ByKK Ponorogo. Jadi, hasil penelitian 

ini membuktikan bahwa variabel yang paling banyak digunakan dalam 

penelitian terdahulu belum tentu dapat digunakan untuk menjawab faktor 

yang paling mempengaruhi variabel dependen. Misalnya, terdapat dua 

penelitian terdahulu tentang pengaruh variabel A terhadap C, dan satu 

penelitian terdahulu tentang pengaruh variabel B terhadap C. Meskipun 

jumlah penelitian terdahulu tentang pengaruh variabel A terhadap C lebih 

banyak daripada jumlah penelitian terdahulu tentang pengaruh variabel B 

terhadap C (2:1), maka belum tentu variabel A merupakan faktor yang 

paling dominan mempengaruhi variabel C. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian yang dilakukan terhadap 100 konsumen muslimah ByKK di 

Ponorogo ini memberikan hasil mengenai pengaruh reference group dan 

hedonic shopping motives terhadap customer life style, kemudian 

dianalisis, dibahas, dan dihasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Reference group berpengaruh secara parsial terhadap customer life 

style konsumen muslimah toko ByKK Ponorogo. Hal tersebut 

dibuktikan dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0.000 lebih kecil 

daripada 0.05 (α=5%), sehingga H0 ditolak. Dilihat dari nilai koefisien 

regresinya sebesar 0.526 mempunyai arah pengaruh yang positif 

terhadap Y, sehingga (arah pengaruh positif tersebut) signifikan. 

Sehingga, hipotesis H0 ditolak dan Ha diterima. 

2. Hedonic shopping motives berpengaruh secara parsial terhadap 

customer life style konsumen muslimah toko ByKK Ponorogo. Hal 

tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0.001 lebih 

kecil daripada 0.05 (α=5%), sehingga H0 ditolak. Dilihat dari nilai 

koefisien regresinya sebesar 0.138 mempunyai arah pengaruh yang 

positif terhadap Y, sehingga (arah pengaruh positif tersebut) 

signifikan. Sehingga, hipotesis H0 ditolak dan Ha diterima. 



138 

 

 

3. Reference group dan hedonic shopping motives berpengaruh secara 

simultan terhadap customer life style konsumen muslimah toko ByKK 

Ponorogo. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai Fhitung= 52.212 dengan 

nilai sig pada uji F sebesar 0.000. Disamping itu, komparasi antara 

nilai Fhitung dengan nilai Ftabel. Ftabel=F(2,97,5%)= 3,09. Karena nilai Fhitung 

> Ftabel atau sig < α, maka H0 ditolak, sehingga model regresi yang 

dihasilkan sesuai atau signifikan. Sehingga, hipotesis H0 ditolak dan Ha 

diterima. 

4. Faktor yang paling dominan mempengaruhi customer life style 

konsumen muslimah toko ByKK Ponorogo adalah reference group. 

Hal itu dibuktikan dengan nilai R parsial terbesar yaitu: antara 

reference group dengan customer life style, sebesar 0.377146. 

Koefisien tersebut lebih besar dibandingkan variabel hedonic shopping 

motives. Sehingga, hipotesis H0 diterima dan Ha ditolak. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa hal yang menjadikan 

peneliti merasa kurang bisa mencapai hasil maksimal, disebabkan oleh: 

1. Keterbatasan pengetahuan peneliti tentang variabel-variabel yang 

digunakan dan metode analisis data kuantitatif, termasuk didalamnya 

menemukan permasalahan atau gap pada latar belakang, sehingga 

dalam pembahasannya belum menguraikan secara baik dan terarah, 

serta memerlukan waktu yang lebih lama untuk mempelajarinya. 
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2. Penggunaan referensi ilmiah dari jurnal kurang kuat dan kurang 

mempertimbangkan relevansi dengan variabel pada judul, sehingga 

dapat menimbulkan  multi tafsir. 

3. Responden dalam penelitian ini dipilih secara acak tanpa 

mempertimbangkan karakter dan kesungguhan responden dalam 

mengisi kuesioner, sehingga diperoleh beberapa jawaban yang tidak 

diisi dengan benar. 

4. Kuesioner penelitian yang dibuat cenderung pada pernyataan bersifat 

positif, sehingga hasilnya dirasa kurang maksimal. 

C. Rekomendasi 

1. Untuk peneliti, agar penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta 

wawasan peneliti, khususnya yang berkaitan reference group, hedonic 

shopping motives, dan customer life style guna meningkatkan 

pertimbangan nilai-nilai ekonomi syariah dalam mengikuti trend of 

life style. 

2. Untuk akademisi, agar penelitian ini dapat memberikan manfaat 

dalam hal pengembangan ilmu ekonomi syariah melalui pendekatan 

dan cakupan variabel yang digunakan, terutama berhubungan dengan 

reference group, hedonic shopping motives, dan customer life style 

guna meningkatkan pertimbangan nilai-nilai ekonomi syariah dalam 

mengikuti trend of life style. 

3. Untuk stakeholder atau peneliti berikutnya, agar penelitian ini dapat 

mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang 
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berkaitan dengan reference group, hedonic shopping motives, dan 

customer life style guna meningkatkan pertimbangan nilai-nilai 

ekonomi syariah dalam mengikuti trend of life style. 

4. Untuk konsumen muslimah ByKK, agar penelitian ini dapat dijadikan 

masukan dalam upaya menumbuhkan penggunaan pertimbangan akan 

nilai-nilai atau prinsip ekonomi syariah, terkhusus perihal reference 

group, dan motives dalam mengikuti trend of life style, sehingga dapat 

menghindari sikap bermewah-mewahan dan mementingkan kebutuhan 

daripada keinginan, sehingga tidak mengarah pada sikap berlebih-

lebihan atau boros. 

5. Untuk masyarakat, termasuk designer, produsen, atau influencer hijab, 

agar penelitian ini dapat menumbuhkan penggunaan pertimbangan 

akan nilai-nilai atau prinsip ekonomi syariah, terkhusus perihal 

bentuk, warna, jenis kain, dan motif hijab, sehingga para konsumen 

tidak terjebak pada budaya tabbaruj, (fashionable namun tidak syar’i). 
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