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ABSTRAK
ANALISIS PENGARUH KONFORMITAS DAN KONTROL DIRI
TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung
Angkatan 2015)

Oleh
Muhammad Abid Sidik
Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan di zaman modern yang
semakin maju dengan kebutuhan manusia yang tiada batasnya. Adanya teknologi
menjadi faktor pendukung dalam perkembangan sarana alur pemasaran suatu
produk hingga ke tangan konsumen. Perlu adanya faktor yang menekan laju
perilaku dalam konsumsi. Perilaku konsumtif adalah suatu kecenderungan
manusia yang melakukan konsumsi tiada batas, dimana manusia lebih
mementingkan keinginan dari pada kebutuhan. Mahasiswa menjadikan kelompok
anutan sebagai usahanya untuk berkonformitas dengan kelompok. Konformitas
adalah perilaku menyesuaikan diri dengan kelompok agar dapat diterima.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat dan pengaruh
konformitas dan kontrol diri terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa FEBI
IAIN Raden Intan Lampung angkatan 2015. Peneliti menggunakan metode
penelitian kuantitatif. Subjek penelitian adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung angkatan 2015. Teknik pengambilan
sampel menggunakan purposive sampling. Responden yang menjadi sampel ini
sebanyak 45 orang. Sumber data diambil data primer dan data sekunder. Untuk
proses analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan
Konformitas (X1), Kontrol Diri (X2), dan Perilaku Konsumtif (Y).
Berdasarkan skala konformitas menunjukan koefisien reliabilitas 0,893,
skala kontrol diri menunjukan Koefisien reliabilitas 0,815, dan skala perilaku
konsumtif koefisien variabel 0,798. Hasil analisis menunjukan tingkat signifikan
X1 berada pada taraf 0,000 (0,000 < 0,05) dengan R2 0,714. Sedangkan X2 berada
pada taraf 0,000 (0,000 < 0,05) dengan R2 0,266. Pada Tabel model summary
dapat diketahui bahwa nilai R Square = 0,983 atau 98,3%. Dapat disimpulkan
bahwa H0 ditolak dan H1 diterima artinya Konformitas dan Kontrol Diri
berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa sebesar 98,3%
sedangkan sisanya tidak dibahas dalam penelitian ini.
Sebagai ummat Islam dalam menjalankan roda kehidupan di dunia ini
penting sekali untuk mengedepankan kontrol diri dalam melakukan hubungan
dengan teman agar tidak terjadi konformitas yang mengarah kepada perilaku
konsumtif. Dengan begitu tumbuhlah dikalangan manusia individu yang hemat
dan tidak menghamburkan harta yang dimiliki. Kebaikan yang selalu tertanam
dalam setiap individu dengan mengatur perilaku konsumsinya masing-masing
berlandaskan Al-Qur‟an dan Al-Hadist.
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MOTTO

           
             
     
Wahai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang
lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah,
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al Mujadalah ayat 11)

Banyaklah untuk membaca, semakin banyak membaca maka akan banyak yang
diketahui, semakin banyak yang diketahui maka akan semakin banyak ilmu
pengetahuan (Perkataan Ibn Abdul Khalik)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Penegasan judul merupakan langkah awal dalam melakukan penulisan
skripsi ini, penulis berupaya agar judul skripsi yang digunakan tepat dan
tersampaikan kepada khalayak ramai. Sebelum penulis menguraikan
pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi
ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Oleh karena itu, untuk
mengindari kesalahan tersebut diperlukan adanya pembatasan terhadap arti
kalimat dalam skripsi ini. Dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas
dari makna yang dimaksud. Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis
Pengaruh Konformitas Dan Kontrol Diri Terhadap Perilaku Konsumtif
Dalam Perspektif Ekonomi Islam”
1. Konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial ketika seseorang
mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial
yang ada (agar mudah diterima dengan kelompok).1
2. Kontrol Diri adalah bisa disebut Mujahadah Al-Nafs2 yang merupakan
perjuangan sungguh-sungguh atau jihad melawan ego atau nafsu pribadi.
3. Perilaku Konsumtif adalah tindakan atau aktifitas dari manusia yang
dilakukan terus menerus dan berkelanjutan3 yang mengkonsumsi barang

1

Hurlock. E.B, Psikologi Pengembangan Suatu Pendekatan Rentang Kehidupan
Terjemahan. Istiwi Daryati dan Soeradjo, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 29.
2
Mujahadah al-nafs dapat diartikan sebagai Kontorl Diri yaitu perjuangan sungguhsungguh atau jihad melawan nafsu atau ego pribadi.
3
Etta Mamang Sangadji, Sopiah, Perilaku Konsumen, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013),
h. 7.

2

atau jasa secara berlebihan (tiada batas) serta yang lebih mendahulukan
keinginan dari pada kebutuhan.4
4. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya
untuk

memandang,

menganalisis

dan

akhirnya

menyelesaikan

permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.5
Menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebagai suatu cabang
pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui
suatu alokasi dan distribusi sumber daya langkah yang seirama dengan
Maqasid (tujuan-tujuan syari‟ah), tanpa mengekang kebebasan individu,
menciptakan

keseimbangan

makro

ekonomi

dan

ekologi

yang

berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta
jaringan moral masyarakat.6
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diperjelas kembali bahwa yang
dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah yang
berdasarkan pada firman Allah SWT, Sunnah Rasul serta Ijtihad para ulama
tentang kegiatan ekonomi. Dalam hal ini terkait dengan Konformitas dan
Kontrol Diri yang merupakan rangkaian yang harus bersinergis akan tetapi
sering kali manusia cenderung tidak bisa mengendalikan keduanya sehingga
menimbulkan Perilaku Konsumtif yaitu tingkah laku seseorang yang sudah
tidak bisa menendalikan pola hidup konsumen (tiada batas) yang
mendahulukan keinginan dari pada kebutuhan. Hal ini pun terjadi pada
4

Ibid, h. 9.
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). Ekonomi Islam, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2011), h. 17.
6
Imamudin Yuliadi, Ekonomi Islam, Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Lembaga
Pengkajian dan Pengalaman Islam (LPPI), 2001), h. 7.
5
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Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung,
mereka merupakan bagian dari masyarakat yang masih belum mampu
mengsinergiskan keduanya untuk mengendalikan perilaku konsumtif.
B. Alasan Memilih Judul
Adapun alasan penulis memilih judul “Analisis Pengaruh Konformitas
Dan Kontrol Diri Terhadap Perilaku Konsumtif Dalam Perspektif Ekonomi
Islam (Studi pada Mahasiswa/i IAIN Raden Intan Lampung Angkatan 2015)”
yaitu sebagai berikut:
1. Secara Objektif
a. Konformitas adalah Perilaku masyarakat yang menjadi patokan dalam
hubungannya sebagai makhluk sosial agar dapat diterima didalam
kelompok yang ada. Yang terjadi didalam masyakat diera globalisasi
hampir semua kalangan melakukannya. Didukung dengan adanya
pertukaran tempat tinggal, tingkat pendidikan, dan lainnya yang
menjadi sarana agar seseorang yang baru untuk dapat berkumpul
dengan kelompok yang baru.
Mahasiswa yang merupakan bagian dari masyarakat tidak sedikit yang
masih berlebihan dalam mengkonsumsi suatu produk tidak dibarengi
Kontrol Diri sehingga pola hidup menjadi konsumtif, sementara bila
kita ingin diterima oleh suatu kelompok (Konformitas) maka perlu
adanya Kontrol Diri agar dapat menekan pola hidup yang konsumtif.
b. Dalam perkembangan ekonomi Islam semua aspek ekonomi telah
diatur berlandaskan kepada Al-Quran dan Al-Hadist, diantaranya
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berkaitan dengan perilaku konsumen. Bagaimana perilaku konsumsi
secara beraturan sehingga menghindari adanya berlebih-lebihan dan
faktor-faktor yang dapat menyebabkan kebathilan. Karena tujuan
utama dalam menjalani hidup ini adalah mencapai Maslahah7 dan
Falah.8
2. Secara Subjektif
a. Pokok bahasan skripsi ini sesuai berlandaskan jurusan yaitu ekonomi
Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan
Lampung, yang merupakan suatu kajian keilmuan yang berkaitan
dengan perilaku konsumen.
b. Penulis optimis dapat menyelesaikan skripsi ini karena tersedianya
sumber dari literatur yang tersedia diperpustakaan ataupun sumber
lainya. Seperti Jurnal, artikel dan data yang diperlukan.
c. Penulis melakukan penelitian terhadap mahasiswa Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung. Karena berdasarkan
pengamatan, mahasiswa mulai terpengaruh dalam pola konsumtif yang
ditimbulkan oleh kelompok agar dapat diterima. Dimana mahasiswa
berbelanja bukan berorientasi pada kebutuhan yang bersifat objektif
saja, akan tetapi kebutuhan yang subjektif atau tidak berdasarkan
fungsional. Sehingga tidak sedikit mahasiswa yang melakukan
pembelian secara banyak demi diterima di kelompok tersebut.

7

Maslahah ialah merupakan cara dalam memelihara tujuan-tujuan dalam syariah
(hukum), Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa Maslahah suatu gambaran untuk meraih
kemanfaatan.
8
Falah berasal dari Aflaha-Yuflihu yang berarti kemenangan dan atau kesuksesan.
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C. Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan Negara yang beraneka ragam penuh dengan cara
dan pola perilaku yang berbeda dalam beraktivitas, melakukan komunikasi
dengan orang lain menjadi hal utama untuk dilakukan oleh manusia bagi
sesama, diringi dengan perkembangan teknologi yang semakin tinggi sarana
komunikasipun beraneka ragam untuk mendekatkan keluarga, teman, sahabat,
dan sebagainya yang berada jauh. Setiap orang akan bergabung dalam suatu
kelompok (group membership) dipengaruhi oleh tingkat sosialisasi yang
dilakukan, alasan bergabungnya individu dengan suatu kelompok bisa
bermacam-macam.9
Alasan suatu kelompok ini menjadi dasar untuk adanya teknologi yang
diciptakan dalam membantu kebutuhan masyarakat (sebagai makhluk
konsumen) dalam berkomunikasi. Para pelaku pasar akan memperhatikan
perilaku konsumennya dari masa kemasa. Karena perilaku konsumen
merupakan suatu proses yang dinamis yang dapat terjadi pada konsumen
individual, kelompok dan anggotnya secara terus menerus mengalami
perubahan. Merujuk pada pendapat Hawkins dan Motherbouh bahwa
perilaku konsumen merupakan studi tentang bagaimana individu, kelompok
dan organisasi serta proses yang dilakukan untuk memilih dan menghentikan
produk, jasa atau ide untuk memuaskan kebutuhannya dan dampaknya
terhadap konsumen dan masyarakat.10

9

Etta Mamang Sangadji, Sopiah, Op.Cit, h. 49.
Tatik Suryani, Perilaku Konsumen di Era Internet, Implikasinya pada Strategi
Pemasaran, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 6.
10
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Manajer pemasaran yang profesional tidak hanya memperhatikan upaya
terhadap produk agar cepat terjual, akan tetapi memahami perilaku
konsumennya merupakan suatu hal yang penting, khususnya faktor-faktor
yang mampu memengaruhi pengambilan keputusan dan perilakuknya.
Adapun faktor internal bagi konsumen adalah adanya persepsi, motivasi,
pembelajaran, sikap, kepribadian, dan gaya hidup. Faktor sosial seperti
budaya, kelas sosial, dan keanggotaan kelompok. Dan faktor situasional
seperti lingkungan fisik dan waktu meskipun sifatnya sulit dikendalikan oleh
pemasar.11
Salah satu dari faktor sosial yang sangat mempengaruhi perilaku
konsumen dalam mengambil keputusan adalah adanya keanggotaan
kelompok. Pada umumnya, manusia cendrung mengikuti aturan-aturan yang
ada dalam lingkungan atau kelompok. Bila diperhatikan lebih lanjut,
kebanyakan manusia mengikuti aturan-aturan tersebut. Aturan-aturan yang
mengatur tentang bagaimana sebaiknya kita bertingkah laku disebut dengan
norma sosial. Manusia menyesuaikan diri agar dapat bertahan hidup. Cara
termudah adalah melakukan tindakan yang sesuai dan diterima secara sosial.
Dalam ilmu psikologi melakukan tindakan yang sesuai dengan norma sosial
disebut dengan Konformitas.12
Menurut Baron dan Byene, Konformitas adalah suatu bentuk pengaruh
sosial dimana individu mengubah sikap dan tingkah lakunya agar sesuai

11

Ibid, h.12.
Indah Haryani, Jhon Herwanto, “Hubungan Konformitas dan Konrol Diri Terhadap
Produk Kosmetik Pada Mahasiswi” (On-line) Tersedia di : http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/psikologi/article/download/1555/1297 (diakses 20/11/2016 jam 11.23).
12
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dengan norma sosial.13 Secara tidak langsung Konformitas menuntut
perubahan sikap dan perilaku individu sesuai dengan harapan yang dibentuk
kelompok agar individu dapat diterima dan dipertahankan di dalam kelompok
dan sebagai bentuk interaksi yang terjadi di dalam kelompok. Oleh karena itu,
perlu adanya Kontrol Diri yang dapat mengatasi perilaku konsumtif dalam
melakukan pergaualan terhadap kelompok atau golongan. Dengan adanya
Kontrol Diri dapat menekan keinginan dalam belanja dikarenakan ikut-ikutan
dengan kelompok tersebut.
Kontrol Diri didefinisikan sebagai kemampuan mengontrol diri untuk
menyusun, membimbing, mengatur, mengarahkan bentuk perilaku yang
membawa individu kearah konsekuensi positif. Selanjutnya kemampuan
mengontrol diri berkaitan erat bagaimana seorang mengendalikan emosi serta
dorongan dalam dirinya.14
Terdapat tiga jenis tingkatan dalam mengontrol diri yaitu: Kontrol Diri
kuat, Kontrol Diri sedang dan Kontrol Diri lemah.15 Individu yang memiliki
Kontrol Diri yang lemah adalah individu yang tidak bisa mengendalikan
emosi pada diri mereka sendiri, tidak bisa mencegah atau menjauhi ketika
dihadapkan dengan stimulus yang tidak diinginkan. Individu yang memiliki
Kontrol Diri lemah akan membuat keputusan membeli barang-barang
berdasarkan tidak enak dengan kelompok yang sudah membeli dahulu apalagi
dengan adanya merek serta menarik perhatian dari barang tersebut. Adapun
13

Ibid, (diakses 20/11/2016 jam 12.30).
Pesona, Jurnal Psikologi Indonesia, Vol.3, No.2, (Mei 2014) h.126-129, (On-line)
http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/persona/article/viewFile/376/334. (diakses 18/11/2016 jam
7:28)
15
Ibid. (diakses 18/11/2016 jam 7:35).
14
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individu yang memiliki Kontrol Diri yang kuat adalah individu yang dapat
mengelola situasi, emosi, perilaku dan bertindak rasional. Walaupun
dihadapkan dengan stimulus berupa barang-barang yang bermerek atau
menarik, individu tersebut tidak akan membeli barang-barang tersebut, namun
akan membeli sesuai dengan kebutuhan individu tersebut.
Konsumen dalam memenuhi kebutuhanya yang semakin bervariasi
memberikan peluang kepada para pengusaha untuk mengembangkan usahanya
dengan adanya tempat untuk digunakan berkumpul dengan kelompok. Jenis
kumpulan

pada

kelompok

biasanya

memiliki

kebutuhan

konsumen

berpengaruh dengan gaya hidup, tingkat usia, selera dan kesamaan hobby.
Rasa ketergantungan dengan kelompok kadang kala menjadikan individu
harus mengikuti apa yang diinginkan oleh kelompok, keinginan kelompok
yang berubah-ubah membuat sebagian individu menjadi Hedon16 dan
termotivasi untuk selalu mengikuti keinginan tersebut. Semakin tinggi
keinginan kelompok tersebut dapat membuat individu tersebut lebih hedon
dan termotivasi untuk berperilaku konsumtif.17 Karena semakin tinggi
konsumen dengan pengaruh Konformitas menjadi sebuah gaya hidup, maka
besar kemungkinan terjadinya perilaku konsumtif.
Individu yang berpenghasilan lebih mengubah perilaku konsumen
menjadi konsumtif tidak begitu berdampak pada kualitas kehidupannya.

16

Hedon berasal dari Hedonisme adalah pandangan hidup yang mengannggap bahwa
orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin
menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran bahwa
kesenagan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia.
17
Dayang, dkk, Pengaruh Hedonic Shoping Motives Terhadap Shopping Lifestyle Dan
Implusive Buying, Jurnal administrasi bisnis vol.14 no.2, (September 2014), h.4.
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Namun berbeda dengan individu yang berpenghasilan cukup bahkan rendah
perubahan perilaku dapat berdampak pada pemaksaan kehendak tanpa
memperhatikan manfaat.18 Permasalahannya bukan hanya terjadi pada
individu saja tetapi dapat berdampak keluarga terutama orang tua harus
memenuhi kebutuhan yang diinginkan individu tersebut.
Konsumsi diera sekarang masuk kedalam level yang tidak berdasarkan
pada nila guna melainkan untuk sebuah simbol yang memberikan citra dan
image. Dengan adanya hal ini masyarakat akan mengkonsumsi suatu barang
yang akan membuat dirinya menjadi lebih dihargai oleh orang lain. Maka
masyarakat akan bermentalitas hidup boros didorong oleh apa yang disebut
arus budaya konsumerisme.19
Mahasiswa yang sering dikenal dengan Agents of Change yang termasuk
dalam katagori generasi penerus bangsa Indonesia dimasa depan. Akan tetapi
adanya perilaku Konformitas yang semakin tinggi sedangkan Kontrol Diri dari
individunya mempengaruhi perilaku konsumtif terutama terjadi kepada
mahasiswa. Tidak sedikit mahasiswa yang lebih cendrung mengutamakan
kesenangan dan kenikmatan kelompok dalam menjalani kehidupan. Akibanya
kepedulian terhadap lingkungan mulai berkurang, semakin jarang terdengar
percakapan akademis yang dapat menunjang pendidikan di lingkungan
mahasiswa, bahkan percakapan yang dilakukan lebih kearah Hedonisme dan
perilaku konsumtif.

18

Alfitri, Budaya Konsumerisme Masyarakat Perkotaan, Majalah Empirika vol.IX no:01,

2007.

19

Etta Mamang Sangadji, Op.Cit, h. 267.
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Pada lingkungan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN
Raden Intan Lampung dilakukan prasurvey terhadap mahasiswa/i sebanyak 7
orang tepatnya tanggal 07-17 Februari 2017, sebagai berikut.:
No

Nama

1

Shodikin

2

Dika P.K

3

Helmi H.N

4

Muhammad
Barmawi

5

Ridho Fadilah

6

Novalia

7

Dwi Cahyani

Daftar Pertanyaan

Jawaban

1. Apakah ada dorongan dari 1. Di dapati 5 orang
teman dalam melakukan
menjawab “ya” 2
pembelian yang anda beli?
menjawab „tidak”
2. Apakah anda membeli apa 2. Di dapati semua
yang dibeli teman anda?
menjawa “ya”
3. Apakah barang yang anda 3. Di dapati 4 orang
beli adalah saran dari teman
menjawab “ya” 3
anda?
menjawab „tidak”
4. Apakah anda puas dengan 4. Di dapati 5 orang
barang yang anda beli
menjawab “ya” 2
bersama teman anda?
menjawab „tidak”

Berdasarkan hasil pengamatan sementara peneliti pada hasil prasurvey,
didapatkan pola hidup mahasiswa/i cenderung konsumtif dengan indicator
pengaruh pergaulan, memiliki gaya hidup yang modern. Mahasiswa terlihat
pola hidup yang konsumif melakukan pembelian yang tidak rasional dan tepat
guna dengan kelompoknya. Kecenderungan mahasiswa yang bersifat
konsumtif berdampak bagi mahasiswa itu sendiri ataupun lingkungan
sekitarnya.20
Ajaran Islam yang merupakan agama yang sempurna memberikan
arahan dan petunjuk kepada hambanya dalam menjalani kegiatan sehari-hari.
Begitupun dalam hal ekonomi, Islam mengatur secara kaffah agar hambanya

20

Jean Baudrilard, Masyarakat Konsumsi, ter. Wahyunto (Yogyakarta: Kreasi Wacana,
2004), h XXXV.
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berperilaku sesuai dengan syariah. Berkaitan dengan perilaku konsumen diatas
Islam mengajarkan bagaimana cara berkonsumsi yang baik. Tujuan utamanya
adalah pencapaian maslahah sehingga dapat dikatakan maslahah apabila
terdapat pencapaian kepuasan sendiri dan dirasakan oleh masyarakat. 21 Hal ini
sudah dijelaskan Allah SWT dalam firmannya di dalam Al-Qur‟an sebagai
pedoman bagi kaum muslim dan muslimat untuk dilaksanakan dalam
kehidupan sehari-hari.
Allah SWT berfirman dalam surat al‟Araf ayat 31:

           
   
Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap
(memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”
Ayat diatas menjelaskan bahwa janganlah melampaui batas yang
dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas makan-makanan
yang dihalalkan.22 Sehingga konsumsi Islami harus berorientasi pada
maslahah yaitu kebermanfaatan. Disamping itu jenis barang ataupun jasa yang
dikonsumsi harus halal, baik dan di Ridho‟i Allah SWT.
Gaya hidup yang berorientasi pada suatu kemewahan hanya sekedar
untuk memuaskan kesenangan diluar kebutuhan merupakan aktivitas
pemborosan yang dilarang dalam Islam, Allah SWT befirman dalam Q.S alIsraa Ayat 26:
21

P3EI, Op.Cit, h.133.
Mardani, Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.92.

22
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Artinya : “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan
haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah
kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”
Berdasarkan Ayat diatas telah jelas menerangkan bahwa aktivitas
pemborosan merupakan perilaku yang dilarang, baik yang menghabiskan harta
pribadi ataupun milik bersama, yang sifatnya mengeksploitasi secara berlebihlebihan dan tidak memperhatikan lingkungan luar.23
Melihat dari uraian penulis berdasarkan latar belakang memiliki
ketertarikan untuk menganalisis lebih lanjut terkait dengan perilaku konsumtif
dan pengaruhnya Konformitas dan Kontrol Diri di kalangan mahasiswa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung dengan
mengangkat judul penelitian : Analisis Pengaruh Konformitas Dan Kontrol
Diri Terhadap Perilaku Konsumtif Dalam Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Raden
Intan Lampung Angkatan 2015).
D. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas bahwa identikasi masalah utama
dalam penelitian ini adanya pengaruh konrol diri terhadap Konformitas
individu dalam kelompok atau golongan yang dapat menimbulkan perilaku
konsumtif.

23

Hendi Suhendi, Fiqh Muammalah, (Jakarta: PT Raja Grafido, 2005), h. 15.
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Dimana Konformitas yang merupakan cara Norma Sosial24 untuk
individu diterima oleh kelompok tanpa didasari oleh Kontrol Diri yang tidak
kuat maka individu tersebut dapat ikut dengan kelompok yang memiliki
perilaku konsumtif tersebut. Dimana peran teman, sahabat, dan lainya tentu
mempengaruhi perilaku belanja individu terhadap produk dan Konformitas ini
cendrung mengarah kepada hidup yang berfoya-foya, boros, dan mubadzir,
selalu menghamburkan uang dan harta demi kesenangan dunia semata.
Akibatnya keputusan pembelian individu ini menjadi terpengaruh dan
mengikuti perilaku konsumtif tersebut.
E. Batasan Masalah
Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar
penelitian dilaksanakan secara fokus maka terdapat batasan masalah dalam
penelitian ini sebagai berikut:
1. Penelitian ini dilakukan berkaitan dengan faktor sosial perilaku konsumen
dalam belanja yaitu Kontorl Diri dari individu yang Implementasi dapat
menekan perilaku konsumtif dalam berhubungan dengan kelompok
(Konformitas) dan Kontrol Diri disini menekankan pada pengaruh Kontrol
Diri yang kuat dalam menjaga pergaulan dan pola perilaku konsumtif.
2. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam angkatan 2015 yang memang melakukan kelompok dalam
pergaulannya. Terdiri dari responden laki-laki dan responden perempuan.

24

Norma Sosial adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu
masyarakat dan batas wilayah tertentu. norma juga sering dibuat dengan kesepakatan-kesepakatan
sosial masyarakat, sering juga disebut dengan peratuan sosial dimana untuk menentukan hukum
diserakan kepada masyarakat tertentu.
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F. Rumusan Masalah
Berdasarkan hal diatas, maka penulis secara khusus membahasan
penelitian ini. Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana tingkat Konformitas dan Kontrol Diri pada mahasiswa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung terhadap
Perilaku Konsumtif (Consumtive Behavior) dalam perspektif Ekonomi
Islam?
2. Bagaimana pengaruh Konformitas dan Kontrol Diri terhadap Perilaku
Konsumtif (Consumtive Behavior) mahasiswa Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung dalam perspektif Ekonomi
Islam?
G. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui tingkat Konformitas dan Kontrol Diri terhadap
Perilaku Konsumtif mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Raden Intan Lampung dalam perspektif Ekonomi Islam.
b. Untuk mengetahui pengaruh Konformitas dan Kontrol Diri terhadap
perilaku konsumtif pada mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Raden Intan Lampung dalam perspektif Ekonomi Islam.
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2. Manfaat Penelitian
a. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan
mengenai pengaruh Konformitas dan Kontrol Diri terhadap Perilaku
Konsumtif (Consumptive Behavior) dalam Perspektif Ekonomi Islam.
Dan memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan dalam
khasanah ekonomi Islam khususnya dan menambah literatur mengenai
hal tersebut bagi lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN
Raden Intan Lampung, khususnya Jurusan Ekonomi Islam.
b. Secara praktis dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, bagi para
pelaku pasar dan manajer pemasaran terkait dengan pemahaman
tentang Perilaku Konsumtif (Consumptive Behavior). Serta menjadi
pandangan

ekonomi

Islam

terhadap

perilaku

konsumtif

dan

pengaruhnya Kontrol Diri dalam menekan perilaku konsumtif
meskipun terdapat dalam Konformitas di kelompok atau golongan.
Sehingga masyarakat umum para konsumen dapat berperilaku
konsumsi secara baik dan tidak berlebih-lebihan serta mempunyai
Kontrol Diri yang kuat dalam menjalankan sebagai makhluk sosial.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Perilaku Konsumen
Perilaku konsumen berada dalam lingkungan makro dan mikro yang
memang kompleks. Lingkungan ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya serta
teknologi yang merupakan lingkungan makro. Perilaku konsumen dilihat dari
lingkungan mikro adanya lingkungan persaingan, pendatang baru, dan yang
terpenting ialah konsumen.25 Dalam perjalannanya perilaku erat hubungannya
dengan objek yang mengarah kepada permasalahan manusuia di bidang
manajemen pemasaran. Konsep perilaku konsumen mengalami perubahan
secara terus menerus dari waktu kewaktu dimana konsep-konsep dasar dari
ilmu pemasaran dan perilaku konsumen didasari oleh kebutuhan, keinginan
dan permintaan.26
Kebutuhan manusia merupakan hakikat biologis dan kondisi manusia
dimana kebutuhan tidak perlu diciptakan oleh produsen karena sudah melekat
pada diri setiap manusia. Keinginan ialah hasrat akan pemuas kebutuhan yang
spesifik. Pemasar tidak menciptakan kebutuhan, tetapi memengaruhi
keinginan manusia. Sedangkan Permintaan adalah keinginan akan produk
yang spesifik yang didukung oleh kemampuan dan ketersediaan untuk
membelinya. Keinginan berubah menjadi permintaan jika didukung dengan
kemampuan dan ketersediaan untuk melakukan pembelian.27
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1. Definisi Perilaku Konsumen
Beberapa pakar di bidang manajemen memberikan batasan yang
sangat lengkap tentang perilaku konsumen. Diungkapkan oleh
Schiffman dan Kanuk dalam bukunya Consumer Behavior, menyatakan
bahwa batasan perilaku konsumen adalah “The term consumer behavior
refrs to the behavior that consumer display in searching for, purchasing,
using, evaluating, and disposing of products and services that they
expect will satisfy their needs”. Istilah perilaku konsumen merujuk
kepada perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen dalam mencari,
membeli, menggunakan mengevaluasi, dan menghabiskan produk
barang dan produk jasa yang mereka harapkan akan memuaskan
kebutuhan mereka.28
Menurut teori ekonomi dijelaskan bahwa manusia merupakan
makhluk ekonomi yang selalu berusaha memaksimalkan kepuasannya
dan selalu bertindak sosial. Para konsumen akan selalu memaksimalkan
kepuasannya selama kemampuan finansialnya memungkinkan. Mereka
memiliki pengetahuan tentang alternatif produk yang dapat memuaskan
kebutuhan mereka.29 Perilaku konsumen menurut Mowen dan Minor
perilaku konsumen adalah studi unit-unit dan proses pembuatan
keputusan yang terlibat dalam penerimaan, penggunaan dan pembelian,

28

Schiffman dan Kanuk, Consumer Behavior, 1994, dikutip oleh Mulyadi Nitisusastro,
Perilaku Konsumen, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 31.
29
Bilson Simamora, Panduan Riset Perilaku Konsumen, (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2003), h. 2.
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serta penentuan barang, jasa dan ide.30 Perilaku konsumen merupakan
tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan
menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang
mendahului dan menyusulinya.31
Menurut Sumartono bahwa perilaku konsumtif adalah suatu
bentuk tindakan memakai produk yang tidak tuntas. Artinya, belum
habis sebuah produk yang dipakai seseorang menggunakan produk yang
sama tetapi jenis yang berbeda.32
Menurut Swatha dan Handoko perilaku konsumen (consumer
behavior) definisikan sebagai kegiatan individu yang secara langsung
terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan
jasa-jasa, termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada
persiapan dan menentukan kegiatan-kegiatan tertentu.33
Perilaku konsumen menurut Kotler dan Keller adalah studi
bagaimana individu, kelompok dan organisasi memilih, membeli,
menggunakan dan menempatkan barang, jasa, ide atau pengalaman
untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka.34 The American
Marketing Association mendefinisikan perilaku konsumen adalah
merupakan interaksi dinamis antara afeksi dan kognisi, perilaku dan
30
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(Desember 2006), h. 196 – 207.
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lingkungannya dimana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam
hidup mereka.35
Penjelasan diatas dapat penulis tarik intisari bahwa yang dimaksud
dengan perilaku konsumtif adalah suatu tindakan / aktivitas yang terlibat di
dalam perencanaan, pembelian dan penentuan produk serta jasa konsumen
yang diharapkan untuk dapatmemenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.36
Kebutuhan dan keinginan konsumen adalah mutlak harus dipenuhi oleh setiap
individu, perusahaan atau instansi.
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen
Asumsi yang terjadi dikalangan masyarakat mengenai perilaku
konsumen selalu mengarah kepada mendapatkan kepuasan (Utility)
dalam kegiatan konsumsinya. Utility secara bahasa berarti berguna,
membantu atau menguntungkan. Dalam konteks ekonomi, utilitas
dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang
konsumen ketika mengkonsumsi suatu barang.37 Dimana seseorang
dalam mengambil suatu keputusan membeli produk atau memakai jasa
memikirkan tingkat kepuasan sebagai faktor yang diambilnya.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen
dalam pembelian barang ataupun jasa ialah faktor psikologis, faktor
situasional dan faktor sosial.38 Adapun faktor-faktornya sebagai berikut:

35
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a. Faktor Psikologis39
Faktor psikologis mencangkup persepsi, motivasi, pembelajaran,
sikap dan kepribadian. Sikap dan kepercayaan merupakan faktor
psikologis yang memengaruhi keputusan pembelian konsumen.
Sikap adalah suatu kecendrungan yang dipelajari untuk beraksi
terhadap penawaran produk dalam situasi dan kondisi tertentu secara
konsisten. Sikap mempengaruhi kepercayaan dan kepercayaan juga
mempengaruhi sikap.
Kepribadian adalah pola individu untuk merespon stimulus yang
muncul dari lingkungannya. Termasuk didalam kepribadian adalah
opini, minat, dan prakarsa. Pembelajaran berdampak kepada adanya
perubahan. Seorang individu/konsumen dikatakan belajar jika ada
perubahan ke arah yang lebih baik dalam tiga aspek (Kognitif40,
Afektif41 dan Psikomotor42) yang bersifat relatif permanen. Konsumen
akan belajar setelah mendapat pengalaman, baik pengalaman sendiri
maupun pengalaman orang lain. Setelah membeli dan mengkonsumsi
produk, konsumen akan merasa puas atau tidak puas. Jika puas
konsumen akan melakukan pembelian ulang di waktu yang lain.
Namun sebaliknya, jika tidak puas konsumen tidak akan melakukan
pembelian dilain waktu.

39

Ibid. h. 25.
Kognitif adalah proses psikologis seseorang yang merujuk pada struktur dan proses
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b. Pengaruh Faktor Situasional43
Faktor situasional mencangkup keadaan sarana dan prasarana
tempat belanja, waktu belanja, penggunaan produk dan kondisi saat
pembelian. Keadaan sarana dan prasarana tempat belanja mencangkup
tempat parkir, gedung, eksterior dan interior toko, pendingin udara,
penerangan, tempat ibadah dan sebagainya. Waktu yang tepat untuk
belanja bagi setiap orang tentu berbeda-beda. Orang yang sibuk
bekerja pada siang hari akan memilih waktu disore hari atau malam
hari untuk berbelanja. Kondisi saat pembelian produk bisa jadi saat
senang, sehat, sedih, kecewa ataupun sakit hati. Kondisi konsumen
saat melakukan pembelian akan mempengaruhi pembuatan keputusan
konsumen.
c. Pengaruh Faktor Sosial44
Mengenai

faktor sosial

ini

mencangkup

undang-undang/

peraturan, keluarga, kelompok, kelas sosial dan budaya.
1) Sebelum memutuskan untuk membeli produk, konsumen akan
mempertimbangkan

apakah

pembelian

produk

tersebut

diperbolehkan atau tidak dalam aturan undang-undang yang
berlaku.

Jika

diperbolehkan

konsumen

tidak

ragu

untuk

membelinya. Namun sebaliknya, jika dilarang oleh undang-undang
konsumen tidak akan melakukan pembelian.

43
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2) Keluarga terkecil terdiri atas ayah, ibu dan anak. Anak yang baik
tentunya akan melakukan pembelian produk jika ayah atau ibunya
menyetujuinya atau ayah dan ibu sering membeli produk tersebut.
Ada dua jenis keluarga dalam kehidupan pembeli, yang pertama
adalah keluarga orientasi yang merupakan orang tua seseorang.
Dari orang tualah yang memberi pandangan tentang agama, politik
ekonomi dan merasakan ambisi nilai pribadi, nilai harga diri dan
nilai cinta. Yang kedua ialah keluarga prokreasi dimana pasangan
hidup anak seseorang keluarga merupakan organisasi pembeli dan
konsumen yang paling penting dalam suatu masyarakat yang telah
diteliti.45
3) Untuk kelompok referensi seseorang terdiri dari seluruh kelompok
yang mempunyai pengaruh langsug maupun tidak langsung
terhadap sikap atau perilaku seseorang. Beberapa diantaranya
adalah seperti teman.
Kelompok referensi pada umumnya dipengaruhi oleh tiga cara.
Pertama kelompok referensi memperlihatkan perilaku dan gaya
hidup baru. Kedua mereka mempengaruhi sikap dan jati diri
seseorang karena orang tersebut umumnya ingin menyesuaikan
diri. Ketiga mereka menciptakan tekanan untuk menyesuaikan diri
yang dapat mempengaruhi pilihan produk pada merek seseorang.

45
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4) Untuk kelas sosial yang ada di masyarakat, contohnya kelas atas,
kelas menengah dan kelas bawah. Kelas sosial ialah kelompok
yang relatif homogen dan bertahan lama dalam suatu masyarakat,
yang tersusun secara Hierarki46 dan keanggotaannya mempunyai
nilai, minat dan perilaku yang serupa.
5) Untuk budaya atau subbudaya, setiap kebudayaan terdiri dari sub
budaya yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan
sosialisasi yang lebih spesifik untuk para anggotanya.47 Sub
budaya

dapat

kelompok

dilihat

keagamaan,

berdasarkan
kelompok

kelompok
ras

dan

nasionalisme,

area

geografis.

Contohnya suku sunda, suku jawa, suku madura. Tiap suku
mempunyai budaya dan subbudaya yang berbeda termasuk juga
dalam perlaku serta konsumsinya.

46
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MAJOR INFLUENCES IN THE CONSUMER’S
“BLACK BOX”
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Gambar 1. pengaruh utama dalam perilaku konsumen McKechnie48
B. Konformitas
1. Definisi Konformitas
Melihat kondisi saat ini manusia cenrung tidak mengikuti aturanaturan yang ada dalam lingkungannya. Bila diperhatikan lebih luas,
kebanyakan manusia tidak mengikuti aturan tersebut. Aturan-aturan yang
mengatur tentang bagaimana sebaiknya kita bertingkah laku, disebut
norma sosial. Manusia mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan

48
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agar dapat bertahan hidup. Cara yang termudah adalah melakukan
tindakan yang sesuai dengan norma yang dikenal dengan Konformitas.
Konformitas adalah suatu bentuk pengaruh sosial dimana individu
mengubah sikap dan tingkah lakunya agar sesuai dengan norma sosial.49
Baron, Byrne dan Branscombe menjelaskan konformitas adalah
suatu bentuk pengaruh sosial dimana individu mengubah sikap dan
tingkah lakunya agar sesuai dengan norma sosial.50 Norma sosial dapat
berupa Injunctive Norms, apa yang kebanyakan orang lakukan. Tekanan
yang ada dalam norma sosial sesungguhnya memili pengaruh yang sangat
besar. Tekanan-tekanan untuk melakukan konformitas sangat kuat,
sehingga usaha untuk menghindari situasi yang menekan dapat
menenggelamkan nilai-nilai personalnya.
Cialdini dan Goldtein menyatakan Conformity (konformitas) adalah
tendensi untuk mengubah keyakinan atau perilaku seseorang agar sesuai
dengan perilaku orang lain.51 David O’Sears menyatakan apabila
seseorang melakukan perilaku tertentu secara sukarela karena disebabkan
orang lain juga melakukannya disebut dengan konformitas.52 Konformitas
tidak hanya sekedar bertindak dengan tindakan yang dilakukan oleh orang
lain, tetapi juga berarti dipengaruhi oleh bagaimana mereka bertindak.
Konformitas adalah bertindak atau berfikir secara berbeda diri tindakan

49
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dan pikiran yang biasa kita lakukan oleh kita sendiri. Oleh karena itu
konformitas (Conformity) adalah perbuatan perilaku atau kepercayaan agar
selaras dengan orang lain.
2. Aspek-aspek Konformitas
Mengenai perjalannanya konformitas memiliki aspek-aspek dalam
konformitas. Aspek-aspek ini yang menjadi pengaruh besar dalam
menjalankan konformitas. Konformitas sebuah kelompok dapat dengan
mudah terlihat dengan adanya ciri-ciri yang khas. David O’Sears
menggunakan secara eksplisit bahwa konfomitas remaja detandai dengan
adanya tiga hal,53 sebagai berikut:
a. Kekompakan
Kekuatan yang dimiliki kelompok acuan menyebabkan
individu tertarik dan ingin tetap menjadi anggota kelompok. Eratnya
hubungan individu dengan kelompok disebabkan persamaan antar
anggota

kelompok

serta

harapan

memperoleh

manfaat

dari

keanggotaanya. Semakin besar harapan untuk memperoleh manfaaat
dari keanggotaannya, semakin besar rasa suka anggota yang satu
terhadap anggota yang lain, dan semakin besar harapan untuk
memperoleh manfaat dari keanggotaan kelompok serta semikin besar
kesetiaan mereka, maka akan semakin kompak tersebut.
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1) Penyesuaian Diri
Kekompakan yang tinggi menimbulkan tingkat konformitas
yang semkin tinggi.54 Alasan utamanya adalah bahwa bila orang
merasa dekat dengan anggota kelompok lain, akan semakin
menyenangkan bagi mereka untuk mengakui kita dan semakin
menyakitkan bila mereka mencela kita, kemungkinan untuk
menyesuaikan diri akan semakin besar bila mempunyai keinginan
yang kuat untuk menjadi anggota sebuah kelompok tertentu.
2) Perhatian Terhadap Kelompok
Peningkatan konformitas terjadi karena anggota enggan
disebut sebagai orang yang menyimpang.55 Seperti yang telah kita
ketahui, penyimpangan menimbulkan resiko ditolak. Orang yang
terlalu sering menyimpan pada saat yang penting diperlukan, tidak
menyenagkan dan bahkan bisa dikeluarkan dari kelompok semakin
serius tingkat rasa takut terhadap penolakan dan semakin kecil
kemungkinan untuk tidak menyetujui kelompok.
b. Kesepakatan
Pendapat kelompok acuan yang sudah dibuat memiliki tekanan
kuat sehingga individu harus loyal dan menyesuaikan pendapatnya
dengan pendapat kelompok.

54
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1) Kepercayaan56
Penurunan melakukan konformitas yang dramatis karena
hancurnya kesepakatan disebabkan oleh faktor kepercayaan.
Tingkat kepercayaan terhadap mayoritas akan menurun bila terjadi
perbedaan pendapatan, meskipun orang yang berbeda pendapat itu
sebenarnya kurang ahli bila dibandingkan anggota lainnya
membentuk

mayoritas.

Bila

seseorang

tidak

mempunyai

kepercayaan terhadap pendapat kelompok, maka hal ini dapat
mengurangi ketergantungan individu terhadap kelompok sebagai
sebuah kesepakatan.
2) Persamaan Pendapat
Bila dalam suatu kelompok terdapat satu orang saja tidak
sependapat dengan anggota kelompok yang lain maka konformitas
akan turun. Kehadiran orang yang tidak sependapat tersebut
menunjukan terjadinya perbedaan yang dapat berakibat pada
berkurangnya kesepakatan kelompok. Jadi dengan persamaan
perndapat antar anggota kelompok maka konformitas akan
semakin tinggi.
3) Penyimpangan terhadap Pendapat Kelompok
Bila orang mempunyai pendapat yang berbeda dengan orang
lain dia akan dikucilkan dan dipandang sebagai orang yang
menyimpang, baik dalam pandangannya sendiri maupun dalam
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pandangan orang lain. Bila orang lain juga mempunyai pendapat
yang berbeda, dia tidak akan dianggap menyimpang dan tidak akan
dikucilkan. Jadi kesimpulannya bahwa orang yang menyimpang
akan menyebabkan penurunan. Kesepakatan merupakan aspek
penting dalam melakukan konformitas.
c. Ketaatan
Ketaan atau tuntutan kelompok acuan pada individu membuatnya
rela melakukan apasaja tindakan walaupun individu tersebut enggan
dan tidak ingin melakukannya.57 Bila ketaannya tinggi maka
konformitasnya juga akan tinggi. Berikut ini adalah penjelasannya:
1) Tekanan karena ancaman, ganjaran atau hukuman
Salah satu untuk menimbulkan ketaatan adalah dengan
menigkatkan tekanan terhadap individu untuk menampilkan
perilaku yang diinginkan melalui ganjaran, ancaman atau hukuman
karena akan menimbulkan bencana yang semakin besar.
2) Harapan orang lain
Seseorang akan rela memenuhi permintaan orang lain hanya
karena orang lain tersebut mengharapkannya. Dan ini akan mudah
dilihat bila kita menyatakan kepada teman kita bahwa mereka
harus menyumbang sejumlah uang dan memberikan peringatan
kepada teman kita apabila dia tidak menyumbangkan sejumlah
uang makan kita akan memberikan uang yang lebih banyak.
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Harapan-harapan orang lain dapat menimbulkan ketaatan, bahkan
meskipun begitu harapan itu bersifat implicit. Salah satu cara untuk
memaksimalkan ketaatan adalah dengan menempatkan individu
dalam situasi yang terkendali, dimana segala sesuatunya diatur
sedemikian rupa sehingga ketidak taatan merupakan hal yang
hampir tidak mungkin timbul.
Menurut Baron, Breyne dan Brannscobe menyatakan bahwa
dibandingkan tidak melakukan konformitas tentu lebih banyak individu
yang melakukan konformitas terhadap norma sosial.58 Dasar-dasar yang
menyebabkannya adalah:
a. Pengaruh Sosial Normatif (Normative Social Influence)59
Keinginan agar disukai pengaruh sosial yang didasarkan pada
motif atau keinginan untuk disukai atau diterima orang lain dan agar
terhindar dari penolakan. Seperti halnya, saat kita sering ingin agar
orang lain menerima diri kita, menyukai kita dan memperlakukan kita
dengan baik. Secara bersamaan kita ingin mengindari penolakan,
pelecehan atau ejekan. Pengaruh Normative terjadi ketika kita
mengubah perilaku kita untuk menyesuaikan diri dengan peraturan
kelompok atau standar kelompok agar kita diterima secara sosial.
Dalam situasi ini konformitas menimbulkan perubahan lahiriah di
dalam perilaku publik, tetapi tidak selalu mengubah opini peribadi
kita.
58
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b. Pengaruh Sosial Informasional (Informational Social Influence)60
Keinginan untuk bertindak benar. Pengaruh sosial yang
didasarkan pada motif atau keinginan akan kepastian mengenai
kebenaran akan perilaku yang hendak ditampilkan. Salah satu alasan
konformitas adalah perilaku orang lain sering memberikan informasi
yang bermanfaat. Ini disebut dengan informational social influence
(pengaruh informasi).
Disisi lain, pengaruh informational social influence mendorong
seseorang untuk diam-diam menerima pengaruh orang lain. Keinginan
untuk

menjadi

benar

menghasilkan

pengaruh

informasional.

Konformitas akan semakin besar ketika para partisipan merasa tidak
kompeten, ketika tugas yang diberikan dirasa sulit untuk diselesaikan
dan ketika para individu tersebut ingin dianggap benar keseluruhan
dari hal ini merupakan tanda-tanda dari pengaruh informasional.
Berdasarkan penjelasan beberapa ahli diatas, bahwa aspek-aspek
konfomitas

yaitu

peniruan,

penyesuaian,

kepercayaan,

persepsi,

keyakinan, perilaku individu, pengaruh sosial normatif dan pengaruh
sosial informasional.
3. Faktor-faktor Konformitas
Baron, Bryen dan Branscombe menjelaskan tiga faktor yang
mempengaruhi konformitas,61 yaitu:
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a. Kohesivitas Kelompok
Mengenai Kohesivitas Kelompok sejauh mana kita tertarik pada
kelompok sosial tertentu dan ingin menjadi bagian darinya. Semakin
menarik suatu kelompok, maka semakin besar kemungkinan orang
untuk melakukan konformitas terhadap norma-norma dalam kelompok
tersebut. Menurut Grandall bahwa semakin kohesif (cohesive) suatu
kelompok, kelompok tersebut semakin memiliki kekuatan terhadap
para anggota kelompoknya. Dalam perkumpulan di perguruan tinggi
misalnya, para teman cendrung memiliki tendensi kebiasaan yang
sama, terutama ketika mereka tumbuh lebih dekat.62
b. Besar Kelompok atau Ukuran Kelompok
Semakin besar ukuran kelompok, berarti semakin banyak orang
yang berperilaku denga car-cara tertentu, sehingga semakin banyak
yang mau mengikutinya.63 Study-study terkini menemukan bahwa
konformitas cendrung meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran
kelompok hingga delapan orang anggota tambahan atau lebih. Jadi
tampak bahwa semakin besar kelompok tersebut, maka semakin besar
pula kecendrungan kita untuk ikut serta, bahkan meskipun itu berarti
kita akan menerapkan tingkah laku yang berbeda dari yang sebenarnya
kita inginkan.64
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280.

63

Ibid, h. 278.
Dariyo, Psikologi Perkembangan Remaja, (Bojongerto Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).

64

h. 56.

33

c. Norma Sosial
Norma sosial yang berlaku dapat berupa norma injuctive atau
descriptive. Norma injuctive (cendrung diabaikan) yaitu norma yang
menetapkan tingkah laku apa yang diterima pada dituasi tertentu. noma
descriptive

(cendrung

diikuti)

yaitu

norma

yang

hanya

mengindikasikan apa yang sebagian besar orang lakukan pada situasi
tertentu.
Berdasarkan

keterangan

diatas,

bahwa

faktor-faktor

yang

mempengaruhi konformitas yaitu kohevisitas kelompok, besar atau ukuran
kelompok dan norma sosial.
4. Macam-macam Konformitas
Macam-macam

konformitas

dalam

pengaruhnya

berperilaku

konsumtif memiliki beberapa, diantaranya yang dijelaskan oleh Nail di
dalam bukunya David Myers.65 Yaitu:
a. Pemenuhan
Konformitas yang termasuk pada beraksi dalam persetujuan
dengan permintaan tersirat maupun tersurat sementara pribadi tidak
setuju. Seperti halnya, terkadang kita menyetujui suatu harapan atau
permintaan tanpa benar-benar meyakini apa yang kita lakukan.
Ketidak

tulusan

diluar

(compliance).

65
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konformitas

ini

adalah

pemenuhan
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b. Kepatuhan
Suatu hal dalam bertindak sesuai dengan perintah atau petunjuk
langsung. Kita mematuhi untuk mendapatkan penghargaan atau
menghindari hukuman. Jika pemenuhan kita adalah pada perintah yang
tegas, kita menamakannya kepatuhan (obedience).
c. Penerimaan
Konformitas ini yang melibatkan baik bertindaknya dan
meyakini agar sesuai dengan tekanan sosial. Terkadang kita benarbenar meyakini pada apa yang telah dibujuk oleh kelompok untuk kita
lakukan. Kita mungkin bergabung dengan jutaan orang lain untuk
berolahraga dapat memberikan kesehatan dan kita menerimanya
sebagai kebenaran. Pernyataan yang sungguh ini termasuk ke dalam
konformitas disebut dengan penerimaan (acceptance).
Berdasarkan penjelasan diatas bahwa macam-macam konformitas
yaitu pemenuhan, kepatuhan dan penerimaan.66
5. Bentuk-bentuk Perilaku Konformitas
Myers menjelaskan bahwa, di dalam Konformitas terdapat 2 bentuk
perilaku Konformitas itu sendiri, yaitu:
a. Compliance (Menurut)67
Compliance adalah tindakan Konformitas dimana individu
bertingkah laku sesuai dengan tekanan kelompok, sementara secara
peribadi ia tidak menyetujui tingkah laku tersebut. Seringkali perilaku
66
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kita dipengaruhi oleh permintaan langsung orang lain. Hal tersebut
merupakan suatu bentuk pengaruh yang disebut dengan pemenuhan
keinginan.
b. Acceptance (Penerimaan)68
Acceptance adalah tindakan Konformitas dimana tingkah laku
dan keyakinan individu sesuai dengan tekanan kelompok yang
ditemaninya. Dalam hal ini, individu melakukan suatu tingkah laku
atas permintaan orang lain, sementara dalam Obedience, individu
melakukan tingkah laku atas perintah orang lain. Obedience
merupakan salah satu jenis dari pengaruh sosial, dimana seseorang
menaati dan mematuhi permintaan orang lain untuk melakukan tingkah
laku tertentu karena adanya unsur kekuatan. Pada bentuk Acceptance,
Konformitas terjadi karena kelompok menyediakan informasi penting
yang dimiliki oleh individu.
C. Kontrol Diri
1. Definisi Kontrol Diri
Kontol Diri meupakan suatu kecakapan individu dalam kepekaan
membaca situasi diri dan lingkungan. Selain itu juga, kemampuan untuk
mengontrol dan mengelola faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan
kondisi untuk menampilkan diri dalam melakukan sosialisasi kemampuan
untuk

68
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mengendalikan

perilaku,

kecendrungan

menarik

perhatian,
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keinginan mengubah perilaku agar sesuai untuk orang lain, dan menutupi
perasaanya.69
Calhoun dan Acoccella mendifinisikan Kontrol Diri (Self Control)
sebagai pengaruh seseorang terhadap, dan peraturan tentang fisiknya,
tingkah laku dan proses-proses dengan kata lain, sekelompok proses yang
mengikat dirinya. Perkembangan kendali diri sangat penting untuk dapat
bergaul dengan orang lain dan untuk mencapai tujuan pribadi. 70 Lebih
lanjut Goldfried dan Merbaun mendefinisikan Kontrol Diri sebagai suatu
kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur dan mengarahkan
bentuk perilaku yang dapat membawa individu kearah konsekuensi
positif.71 Kontrol diri juga menggambarkan keputusan individu yang telah
disusun untuk menigkatkan hasil dan tujuan tertentu seperti yang
diinginkan.
Synder dan Gangestad mengatakan bahwa konsep mengenai
Kontrol Diri langsung sangat relevan untuk melihat hubungan antara
peribadi dengan lingkungan masyarakat dalam mengatur kesan masyarakat
yang sesuai dengan isyarat situasional dalam bersikap dan berpendirian
yang efektif.72
Mahoney dan Thoresen dalam Rodert berpendapat Kontrol Diri
merupakan jalinan yang secara utuh (integrative) yang dilakukan individu
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M. Nur Ghufran, Rini Risnawati, Teori-Teori Psikologi, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,
2010), h. 21-22
70
Hotpascaman, Hubungan Antara Perilaku Konsumtif Dengan Konformitas Para
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terhadap lingkungannya.73 Individu dengan kontrol diri tinggi sangat
memperhatikan cara-cara yang tepat untuk berperlakunya sesuai dengan
permintaan situasi sosail yang kemudian dapat mengatur kesan yang
dibuat perilakunya lebih responsif terhadap petunjuk situasional, lebih
fleksibel, berusaha untuk memperlancar interaksi sosial, bersikap hangat
dan tebuka.74
Kemampuan

mengkontrol

diri

berkembang

sering

dengan

perkembangan usia. Salah satu tugas perkembangan yang harus dikuasai
remaja adalah mempelajari apa yang diharapkan oleh kelompok dari
dirinya kemudian mau membentuk perilakunya agar sesuai dengan
harapan sosial tanpa harus dibimbing, diawasi, didorong dan diancam
(hukuman), seperti yang dialami pada waktu anak-anak.75
Kontrol Diri dapat diartikan sebagai suatu aktivitas pengendalian
tingkah laku. Pengendalian tingkah laku mengandung makna yaitu
melakukan

pertimbangan-pertimbangan

terlebih

dahulu

sebelum

memutuskan sesuatu untuk bertindak. Semakin tinggi kontrol diri semakin
intens pengendalian terhadap tingkah laku.
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2. Aspek-aspek Kontrol Diri
Averil menyebutkan, terdapat tiga aspek konrol diri yaitu Kontrol
Peilaku (Behavior Control), Kontol Kognitif (Cognitive Control), dan
Kontrol Keputusan (Desicional Control).76
a. Kontrol Perilaku (Behavior Control)
Kontrol Perilaku merupakan kesiapan tersedianya suatu respons
yang dapat secara langsung memengaruhi atau memodifikasi suatu
keadaan yang tidak menyenangkan.77 Kemampuan mengkontrol
perilaku ini diperinci menjadi dua kemponen, yaitu Mengatur
Pelaksana (Regulated Administration) dan Kemampuan Memodifikasi
Stimulus (Stimulus Modifiability). Kemampuan mengatur pelaksanaan
merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang
mengendalikan situasi atau keadaan. Apakah dirinya sendiri atau
aturan perilaku dengan menggunakan kemampuan dirinya dan bila
tidak mampu individu akan menggunakan sumber eksternal.
Kemampuan mengatur stimulus merupakan kemampuan untuk
mengetahui bagaimana dan kapan suatu stimulus yang tidak
dikehendaki dihadapi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan, yaitu
mencegah atau menjahiu stimulus, menempatkan tenggang waktu
diantara rangkaian stimulus sebelum waktu berakhir dan membatasi
intensitasnya.
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b. Kontol Kognitif (Cognitive Control)
Kontrol kognitif merupakan kemampuan individu dalam
mengelolah

informasi

yang

tidak

diinginkan

dengan

cara

menginterprestasi, menilai atau menghubungkan suatu kejadian dalam
suatu kerangka kognitif sebagai adaptasi psikologis atau mengurangi
tekanan.78 Aspek ini terdiri dari dua komponen yaitu memperoleh
informasi (information gain) dan malakukan penilaian (appraisal).79
Dengan informasi yang dimiliki oleh individu dapat mengantisipasi
keadaan tersebut dengan berbagai pertimbangan. Melakukan penilaian
berarti individu berusaha menilai dan menafsirkan segi-segi positif
secara subjektif.
c. Kontrol Keputusan (Desicional Control)
Mengkontrol keputusan merupakan kemampuan seseorang untuk
memilih hasil atau suatu tindakan berdasarkan pada suatu yang
diyakini atau disetujuinya.80 Kontrol diri dalam menentukan pilihan
akan berfungsi baik dengan adanya suatu kesempatan, kebebasan atau
kemungkinan pada diri individu untuk memilih berbagai kemungkinan
tindakan.
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan aspek-aspek kontrol diri
terdiri atas kemampuan mengontrol perilaku, kemampuan mengontrol
kognitif, kemampuan mengonrol keputusan.
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3. Faktor-faktor Kontrol Diri
Kontrol diri masuk kedakam ilmu psikologi yang mamiliki faktor
tersendiri, adapun faktor yang biasa terjadi dalam kontrol diri, yaitu:81
a. Faktor Internal
Faktor internal yang ikut andil terhadap kontrol diri adalah usia
dan kematangan. Semakin bertambah usia seseoarng maka semakin
baik kemampuan mengontrol dirinya, individu yang matang secara
psikologis juga akan mampu mengontrol perilakunya karena telah
mampu mempertimbangkan mana hal yang baik dan yang tidak baik
bagi dirinya.82
b. Faktor Eksternal
Faktor eksternal ini diantaranya adalah lingkungan keluarga.
Lingkungan keluarga terutama orang tua menetukan bagaimana
kemampuan mengontrol diri seseorang. Oleh sebab itu bila orang tua
menerapkan sikap disiplin terhadap anaknya secara intens sejak dini
dan orang tua tetap konsisten terhadap semua konsekuensi yang
dilakukan anak bila menyimpang dari yang sudah ditetapkan, maka
sikap kekonsistensian ini akan diinternalisasi anak, dan kemudian akan
menjadi kontrol diri bagi dirinya.
Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktorr
yang mempengaruhi kontrol diri adalah faktor usia, dan kematangan serta
faktor keluarga. Individu yang memiliki kontrol diri yang baik akan
81
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mengatur perilaku, kognisi dan memilih tindakan secara positif. Seseorang
mampu memprioritas segala sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya serta
mampu mengendalikan diri dan pikirannya untuk tidak melakukan hal-hal
yang merugikan.
4. Jenis-jenis Kontrol Diri
Jenis-jenis konrol diri melihat dari kasat mata saja tidak cukup untuk
menentukan jenis kontol diri dari masing-masing individu. Berikut ini
akan dipaparkan bebepa jenis-jenis dalam kontrol diri. Menurut Block ada
tiga jenis kontrol diri, yaitu:83
a. Over control yaitu kontrol yang berlebihan dan menyebabkan
seseorang banyak mengontrol dan menahan diri untuk bereaksai
terhadap suatu stimulus.
b. Under control yaitu kecendrungan untuk melepaskan implus yang
bebas tanpa perhitungan yang masak.
c. Appropriate control yaitu kontrol diri yang memungkinkan individu
mengendalikan implusnya secara tepat.
Berdasarkan jenis-jenis kontrol diatas, dapat disimpulkan bahwa
terdapat perbedaan antara kontrol diri yang dilakukan oleh mahasiswa
yang

satu

dengan

mahasiswa

lainnya.

Ada

mahasiswa

yang

mengendalikan dirinya secara berlebihan, ada yang cendrung melakukan
sesuatu tanpa diperhitungkan terlebih dahulu dan ada pula yang dapat
mengendalikan dirinya secara tepat.

83
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5. Teknik Kontrol Diri
Melihat kondisi diatas, lantas mahasiswa yang tidak mampu
mengontrol diri pastilah terjerumus dalam perilaku yang menyimpang
lebih tepatnyanya perilaku konsumtif karena semakin tinggi konformitas
seseorang semakin dekan dengan perilaku konsumtif. Oleh karena itu ada
teknik dalam mengendalikan kontrol diri, seperti menurut B.F Skinner
mengatakan bahwa:84
a. Menghindar (Romoving/Avoiding)
Menghindar dari sesuatu pengaruh atau menjauhkan situasi
pengaruh sehingga tidak lagi diterima sebagai stimulus. Pengaruh
buruk teman sebaya yang jahat dihilangkan dengan menghindar atau
menjauh dari pergaulan dengan mereka.
b. Penjauhan (Satiation)
Hal ini dengan membuat diri jenuh dengan suatu tingkah laku,
sehingga tidak lagi bersedia melakukannya. Seorang penggemar bakso
secara terus menerus makan bakso secara berlebih-lebihan sampai
akhirnya menjadi jenuh, bosen dan titik jenuh sehingga tidak lagi
memakannya. Begitu halnya apabila teman membuat kita jenuh
dengan aktivitasnya.
c. Stimulasi yang tidak disukai (Aversive Stimuli)85
Menciptakan stimulus yang tidak menyenangkan yang timbul
bersamaan dengan stimulus yang ingin dikontrol. Pemabuk yang ingin
84
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menghindari alkohol atau orang yang melakukan diet, mengumumkan
keinginannya kepada teman disekitarnya. Setiap kali dia minum
alkohol atau ngemil dia akan menanggung resiko dikritik lingkungan
dan malu karena kegagalannya.
d. Memperkuat diri (Reinforce onself)
Adanya kebaikan yang kuat dalam diri sendiri dengan cara yang
beraneka ragam: adanya sisi agama, paham terhadap norma dan aturan,
dan banyak aktivitas yang positive dilakukan. Kebalikan dari
memperkuat diri adalah menghukum diri (self punishment) biasanya
dengan merusak bahkan melukai diri sendiri.
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan berbagai
macam teknik kontrol diri diatas, mahasiswa dapat memperbaiki,
mengatur, dan mengontrol pengaruh negative. Ada teknik yang paling
sering digunakan mahasiswa untuk menghilangkan atau mengubah tingkah
laku habitual yang tidak dikehendaki adalah
Romoving/avoiding sedangkan teknik

Aversive stimuli dan

Satiation dan Reinforce onself

jarang digunakan.
D. Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam
1. Teori Konsumen
Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia dalam
memanfaatkan, mengelola dan menggunakan sumberdaya alam yang ada
untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Ilmu ekonomi adalah suatu
bidang studi

yang cukup lama berkembang. Didalam ekonomi
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konvensional didefinisikan bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang
manusia, secara individu dan bermasyarakat, membuat pilihan dalam
menggunakan sumber yang terbatas sehingga ia dapat memenuhi
keinginannya secara maksimal mungkin yaitu mencapai kepuasan dan
kemakmuran yang paling maksimum.86
Menurut pandangan Islam ilmu ekonomi adalah ilmu yang
membahas tentang upaya-upaya menggandakan dan meningkatkan
produktifitas barang dan jasa atau dengan kata lain berkaitan dengan
produksi suatu barang dan jasa. Dalam kegiatan ekonomi, pelaku yang
berdindak didalamnya terbagi menjadi produsen, konsumen dan distibutor.
Salah satu kegiatan ekonomi yang dibahas dalam ilmu ekonomi adalah
tingkah

laku

konsumen

dalam

memenuhi

kebutuhannya.

Dalam

pandangan ekonomi konvensional perilaku atau tindakan konsumen
didasarkan pada aturan kebebebasan mutlak. Berbeda dengan teori
ekonomi konvensional, dalam teori ekonomi Islam mengajarkan umat
manusia pada umumnya dan umat muslim pada khususnya untuk
berpegang pada norma dan batas-batas yang berlandaskan kepada
ketentuan-ketentuan syariah.
Pada dasarnya konsumsi merupakan salah satu bagian kecil dari studi
ilmu ekonomi. Dalam mata rantai kegiatan ekonomi adalah produksi,
konsumsi, dan distribusi, adapun konsumsi kegiatan yang paling penting
dari
86
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mempelajari bagaimana manusia memilih diantara berbagai pilihan yang
dihadapinya dengan memanfaatkan sumber daya (resources) yang
dimilikinya. Dalam ekonomi konvensional perilaku konsumen dituntut
oleh dua nilai dasar, yaitu rasionalisme dan ulititarianisme. Diprakarsai
oleh Bentham yang mengatakan bahwa secara umum tidak seorangpun
dapat mengetahui apa yang baik untuk kepantingan dirinya kecuali orang
itu disini. Dengan demikian pembatasan terhadap kebebasan individu, baik
oleh individu lain mapun oleh penguasa.
Rasionalisme dalam ekonomi konvensional mengandung pengertian
bahwa setiap konsumen berkonsumsi sesuai dengan sikapnya yaitu Homo
Economic87. Secara lebih spesifik konsumen akan bertindak untuk
memenuhi kepentingan sendiri. Oleh karena itu, rasionalisme ini bermakna
pada perjuang untuk kepentingan sendiri yang selalu senantiasa diukur
dengan beberapa banyak uang atau bentuk kekayaan lain diperoleh.88
Makna Utulitarianisme sering kali disebut dengan Utulitarianisme
Hedonis, Hal yang merupakan suatu pandangan yang mengukur benar atau
salah. berdasarkan kriteria kesenangan dan kesusahan. Sesuatu dianggap
benar apabila memberikan kesenangan dan begitu sebaliknya. Dengan dua
nilai dasar ini perilaku memberikan kesenangan atau kenikmatan. Jadi,
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Homo Economic adalah makhluk yang dalam memenuhi kebutuhannya selalu
mempertimbangkan antara pengorbanan dan hasil yang akan diperoleh, sesuai dengan prinsipprinsip ekonomi.
88
M.B Hendri Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islami, (Yogyakarta: Jalasutra, 2003),
h. 119.

46

sesuatu yang menyebabkan susah akan ditinggalkan, sedangkan sesuatu
yang membuat kesenangan akan dikejar.89
Teori perilaku konsumen yang dibangun berdasarkan syariah Islam
memiliki perbedaan yang mendasar dengan teori konvensional. Perbedaan
ini menyangkut nilai dasar pondasi teori, motif dan tujuan konsumsi.
Konsumsi yang Islami berpedoman pada ajaran Islam yang tujuan
utamanya adalah pencapaian maslahah bukan utilitas. Maslahah dalam hal
ini adanya suatu manfaat dan keberkahan dari kegiatan konsumsi.
Konsumen memperoleh tidak hanya manfaat setelah mengkonsumsi dalam
bentuk psikis dan fisik, namun memperoleh keberkahan ketika ia
mengkonsumsi dari barang dan jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam.
Sesuai dengan firman Allah SWT Q.S al-Baqarah ayat 172.

         
   

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki
yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada
Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”.
Dari ayat diatas menerangkan bahwa mengkonsumsi yang halal
(baik) merupakan kepatuhan kepada Allah SWT, karena dapat
memperoleh ganjaran pahala90. Pahala inilah yang kemudian dirasakan
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sebagai berkah91 dari barang dan jasa. Menurut Abu Abdillah
Muhammad Bin Al-Hasan Bin Farqad Al-Syaibani menyatakan bahwa
apabila manusia telah merasa cukup dari apa yang dibutuhkan kemudian
bergegas pada kebajikan, sehingga mencurahkan perhatiannya pada urusan
akhirat adalah lebih baik bagi mereka kelak.92 Pencarian harta sebanyakbanyaknya tidak dilarang didalam Islam bahkan dianjurkan namun Islam
membatasi agar tidak berlebih lebihan dalam membelanjakannya.
Penjelasan ini sesuai dengan yang telah diberitakan Allah SWT yang
memberitahu kepada makhluk Allah sebagai petunjuk dalam menjalankan
kehidupan ini, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S al-A‟raf ayat
31. Yang berbunyi:

           
   
Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap
(memasuki) masjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebihlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihlebihan”.
Berdasarkan ayat diatas dijelaskan mengenai sikap berlebih-lebihan
termasuk dalam berkonsumsi, konsumsi yang berlebih-lebihan merupakan
istilah ciri khas dari masyarakat yang Israf93 dan Tabzir94 yang selalu
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92
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Op.cit. h. 129.
93
Israf adalah perilaku menyimpang dari menggunakan harta tidak sesuai dengan
tempatnya.
94
Tabzir adalah suatu perilaku menghambur-hamburkan harta secara berlebihan.
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mengamburkan

uang

walaupun

memang

milik

sendiri.95

dan

sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas,
mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.96
2. Perbedaan Keinginan dan Kebutuhan
Perbedaan antara keinginan dan kebutuhan pergerakan awal dari
kegiatan konsumsi dalam ekonomi konvensional adalah adanya keinginan.
Islam menolak perilaku manusia untuk selalu memenuhi keinginannya,
karena pada dasarnya manusia memiliki kecendrungan terhadap keinginan
yang baik dan buruk. Keinginan manusia didorong oleh kekuatan yang ada
didalam diri atau disebut hawa nafsu yang menjadi penggerak seluruh
perilaku manusia. Kualitas hawa nafsu seseorang berbeda-beda maka
kapasitas keinginannya pun berbeda-beda. Dalam Islam manusia harus
mampu mengendalikan dan mengarahkan keinginannya sehingga dapat
membawa manfaat bagi dunia dan akhirat.97
Keinginan yang dikendalikan dan diarahkan dapat membawa
kemanfaatan yakni kebutuhan. Kebutuhan dituntut oleh rasional normatif
dan positif, yaitu rasionalitas ajaran Islam, sehingga bersifat terbatas dan
terukur dalam kuantitas dan kuualitasnya. Karena kesejahteraan hakiki
bagi manusia menurut Al-Ghazali tergantung kepada pencairan dan
pemeliharaan lima tujuan dasar: (1) agama, (2) jiwa, (3) keluarga dan

95

Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam, (Bandung: Pustaka Setia,
2013), h. 22.
96
Said Salim, Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004), h.
419.
97
Ibid.
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keturunan, (4) harta atau kekayaan, dan (5) akal atau intelektual. 98 Kelima
kebutuhan ini semuanya penting untuk mendukung suatu perilaku
kehidupan yang Islami. Untuk mencukupi kebutuhan dan bukan
memenuhi kepuasan/ keinginan adalah tujuan dari aktivitas ekonomi
Islam, dan usaha pencapaian tujuan itu adalah salah satu kewajiban dalam
beragama. Maslahah merupakan tujuan utama dalam hidup seorang
muslim.
3. Preferensi Konsumsi yang Islami
Berdasarkan perspektif Islam antara benda satu dengan benda
lainnya yang dapat terpilih untuk dikonsumsi bukan merupakan subtitusi
yang sempurna. Terdapat benda ekonomi yang lebih berharga dan bernilai
sehingga akan diutamakan atau dibandingkan pilihan konsumsi lainnya.
Dalam pemenuhannya berdasarkan tingkat kemaslahatan yang dibutuhkan
untuk menunjang kehidupan yang Islami. Manusia yang termasuk
makhluk multidimensi yaitu makhluk yang didalam dirinya terdapat
beberapa aspek yang cendrung menggerakan manusia untuk berbuat,
bertindak dan membutuhkan sesuatu. Sehingga manusia terdorong untuk
melakukan sesuatu guna memenuhi kebutuhannya. Dalam konsumsi Islam
senantiasa memperhatikan halal-haram, komitmen dan konsekuensi
dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukum syariat yang mengatur konsumsi
agar tercapai kemanfaatan konsumsi seoptimal mungkin dan mencegah

98

Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 62.
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penyelewengan dari jalan kebenaran dan dampak mudharat99 bagi dirinya
maupun orang lain.
Adapun kaidah-kaidah atau prinsip dasar konsumsi Islami adalah
sebagai berikut:100
a. Prinsip syariah yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi
dalam melakukan konsumsi dimana terdiri dari:
1) Prinsip akidah yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk
ketaatan/ beribadah sebagai perwujudtan keyakinan manusia
sebagai makhluk yang mendapatkan beban khalifah dan amanah
dibumi yang nantinya diminta pertanggung jawaban oleh
penciptanya.
2) Prinsip ilmu yaitu seorang ketika akan mengkonsumsi harus tahu
ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum
yang berkaitan dengan apakah merupakan sesuatu yang halal atau
haram baik ditinjau dari zat, proses, maupun tujuannya.
3) Prinsip amaliah sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah
diketahui tentang konsumsi ilsmai tersebut. Seorang ketika sudah
berakidah yang lurus dan berilmu maka dia akan mengkonsumsi
hanya yang halal serta menjauhi yang haram atau subhat.
b. Prinsip kuantitas yaitu sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah
dijelaskan dalam syariat Islam, diantaranya sebagai berikut:

99

Mudharat adalah suatu hal yang tidak menguntungkan, selalu mendatangkan kerugian
yang tidak disukai umat manusia.
100
Arif Pujiyono, Op.Cit, h. 199.

51

1) Sederhana yaitu mengkonsumsi yang sifatnya ditengah-tengah
antara menghamburkan harta dengan pelit, tidak bermewahmewah, tidak mubadzir, hemnat.
2) Serasi yaitu sesuai antara pemasukan dan pengeluaran artinya
dalam melakukan konsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan
yang dimilikinya, bukan hanya besar pasak daripada tiang.
3) Seimbang yaitu menabung dan investasi harus pas artinya tidak
semua kekayaan digunakan untuk konsumsi tetapi juga disimpan
untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri.
c. Prinsip prioritas dimana hal ini memperhatikan urutan kepentingan
yang

harus

diperioritaskan/

didahulukan

agar

tidak

terjadi

kemudharatan.101 Yaitu:
1) Primer (dharuriyat) yaitu konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar
manusia dapat hidup dan menegakan kemaslahatan dirinya dunia
dan agamanya serta orang terdekat, seperti makanan pokok.102
2) Sekunder

(hajjiyat)

yaitu

konsumsi

untuk

menambah

/

menigkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik, misalnya
mengkonsumsi madu, susu dan sebagainya.
3) Tersier (tahsiniyat) yaitu untuk memenuhi konsumsi manusia yang
jauh lebih membutuhkan, misalnya mengkonsumsi makanan
mewah dan mahal.103
101

Ibid, h. 200.
Muhammad Abdul Manan, Ekonomi Islam: Teori dan Praktik, diterjemahkan oleh
Potan Arif Harahap, (Jakarta: Intermasa, 1992), h. 48.
103
Ibid.
102
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d. Prinsip sosial yaitu memperhatikan lingkungan sosial disekitarnya
sehingga terciptanya keharmonisan hidup dalam bermasyarakat,
diantaranya sebagai berikut:
1) Kepentingan umat yaitu saling menanggung dan menolong
sebagaimana bersatunya suatu badan apabila skit pada salah satu
anggotanya maka anggota badan yang lainnya merasakan sakitnya
juga.
2) Keteladanan

yaitu

memberikan

contoh

yang

baik

dalam

berkonsumsi apalagi jika dia seorang tokoh atau pejabat atau orang
yang dihormati yang banyak mendapatkan sorotan di masyarakat.
3) Kebaikan yaitu tidak membahayakan orang lain artinya dalam
mengkonsumsi justru tidak merugikan dan memberikan madharat
ke orang lain seperti meroko, minum alkohol, dan sebagainya.
e. Kaidah lingkungan yaitu dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan
kondisi potensi daya dukung sumber daya alam dan keberlanjutan atau
tidak merusak lingkungan.104
f. Kaidah umum Tidak meniru atau mengikuti pembuatan konsumsi yang
tidak mencerminkan oleh konsumsi Islami seperti suka menjamu
denga tujuan bersenang-senang atau memamerkan kemewahan dan
menghambur-hamburkan harta.

104

Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Al-Fiqh At-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn AlKhattab, diterjemahkan oleh Asmuri Solihan Zam Al-Ashyari, (Jakarta: 2010), h. 182.
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4. Perilaku Konsumen dalam perspektif Ekonomi Islam
Konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang
dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi
konvensional juga memiliki pengertian yang sama, akan tetapi memiliki
perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan mendasar dengan
konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi
itu untuk sendiri saja, kalaw dalam ekonomi Islam pencapaiannya
memenuhi kaidah pedoman Syariah Islamiyah.
Islam lahir sebagai Rahmatan Lil Alamin105 menjamin agar
sumberdaya dapat terdistribusi secara adil. Salah satu upaya untuk
menjamin keadilan distribusi sumber daya adalah mengatur bagaimana
perilaku konsumsi sesuai dengan syariah Islamiyah yang diterapkan oleh
Al-Qur‟an dan As-Sunnah. Keberhasilan seseorang muslim bukan diukur
dari seberapa besar banyak hartanya. Namun, keberhasilan atau
kesuksesan

seorang

mulim

diukur

berdasarkan

seberapa

besar

ketaqwaannya. Seorang muslim akan bersyukur meskipun harta yang
dimilikinya secara kuantitas relatif sedikit. Apalagi jika yang diperolehnya
banyak maka akan semakin memperbesar rasa syukur dan semakin besar
bagian yang akan diberikan kepada yang membutuhkan. Demikian pula,
pada saat kekurangan harta, seorang muslim akan tetap bersabar atas ujian
yang telah menimpahnya dan tidak mengambil jalan pintas untuk
mendapatkannya apalagi sampai melanggar ketentuan Islam.
105

Rahmatal Lil A‟lamin artinya kasih sayang yang dimiliki manusia pilihan Allah bagi
segala ciptaan Allah untuk menebar kedamaian dan ketentraman.
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Konsumsi merupakan bagian aktivitas ekonomi selain distribusi dan
produksi. Konsumsi akan terjadi jika manusia memiliki uang (harta) untuk
memenuhi kebutuhannya. Yang perlu diingat bagi semua muslim tujuan
utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk
beribadah kepada Allah SWT. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu
dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian
kepada Allah akan menjadi konsumsi yang dapat bernilai ibadah yang
dengannya manusia akan mendapatkannya.
Seorang muslim harus memperhatikan kebaikan (kehalalan) sesuatu
yang akan dikonsumsinya. Konsumsi bagi seorang muslim hanya sekedar
perantara untuk menambah kekuatan dalam mentaati Allah, yang ini
memiliki indikasi positif dalam kehidupannya. Seorang muslim tidak akan
merugikan dirinya didunia dan diakhirat, karena memberikan kesempatan
pada dirinya untuk mendapatkan dan memenuhi konsumsinya. Pada
tingkat melampaui batas membuatnya sibuk mengejar dan menikmati
kesenangan. Dunia sehingga melalaikan tugas utamanya dalam kehidupan
ini. Terdapat dalam Q.S al-Ahqaf ayat 20 yang berbunyi:

         
         
      
Artinya: “Dan (ingatlah) hari (ketika) orang-orang kafir dihadapkan
ke neraka (kepada mereka dikatakan): Kamu telah menghabiskan rezkimu
yang baik dalam kehidupan duniawimu (saja) dan kamu telah bersenangsenang dengannya, Maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang
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menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa
hak dan karena kamu telah fasik".
Maksud rizki yang baik disini adalah melupakan syukur dan
mengabaikan orang lain. Oleh sebab itu konsumsi Islam harus menjadikan
ingat kepada yang memberi rizki, tidak boros, tidak kikir, dan tidak bisa
memasukan kedalam mulut. Konsumsi Islam akan menjauhkan seseorang
dari sifat, egois, sehingga seseorang muslim akan menafkah hartanya
untuk kerabat terdekat, fakir miskindan orang-orang yang membutuhkan
dalam rangka mendekatkan diri kepada penciptanya.
E. Penelitian Terdahulu
1. Skripsi Dewi Risyantika yang berjudul “Analisis Pengaruh Hedonic
Motives Terhadap Implusive Buying Dalam Perspektif Ekonomi Islam”
Penelitian skripsi ini ditunjukan untuk menguji pengaruh Hedonic Motives
terhadap Implusive Buying sebagai respondennya adalah mahasiswa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung sampel
penelitian ini adalah 45 mahasiswa dari jumlah populasi 832 mahasiswa.
Pada hasil penelitian menggunakan uji regresi program bantu SPSS 17.
hasil analisis data dimana perilaku Hedonic Motives yang terjadi ketika
belanja produk Fashion mahasiswa cendrung didorong oleh adanya diskon
atau potongan harga. Dimana mahasiswa dengan rata-rata 74% menyetujui
indikator tersebut. Dan keputusan Implusive Buying sering terjadi pada
produk fashion karena majasiswa memiliki rasa senang dan puas ketika
belanja walaupun diluar kebutuhan, dengan rata-rata jawaban responden
51%. Dalam hal ini perilaku Hedonic Motives mempengaruhi Implusive
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Buying. Dibuktikan berdasarkan perhitungan secara individu atau parsial
untuk thitung 4.756 lebih besar dari ttabel sebesar 2.016. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa Hedonic Motives berpengaruh terhadap Implusive
Buying dengan kontribusi 34.5% dan keputusan berdasarkan tingkat
signifikansi <0.05 (0.000<0.05) maka disimpulkan bahwa Hi diterima dan
Ho ditolak. Sedangkan untuk sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
2. Penelitian Meida Devi Wardhani yang berjudul “Hubungan Antara
Konformitas dan Harga Diri Dengan Perilaku Konsumtif Pada Remaja
Putri” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui antara konformitas dan
harga diri dengan perilaku konsumtif pada remaja putri. Subjek penelitian
ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 1 Sragen. Sampel yang digunakan
berdasarkan cluter atau kelompok berupa kelas. Analisis data diperoleh pvalue 0,01 < 0,05 dan Fhitung 4990 > Ftabel 3,15 serta R sebesar 0,372. Hal
ini berarti konformitas dan harga diri dapat digunakan untuk mengukur
perilaku konsumtif. Analisis data menunjukan bahwa R2 (R Square)
sebesar 0,139. Artinya bahwa konformitas dan harga diri memberi
sumbangsih sebesar 13,9% terhadap perilaku konsumtif dengan masingmasing variabel 10,2% untuk variabel konformitas dan 3.7% untuk
variabel harga diri. Hal ini berarti masih terdapat 86.1% faktor lain yang
mempengaruhi perilaku konsumtif remaja putri.
3. Penelitian dari Maryam Dawi yang berjudul “Pengaruh Konformitas dan
Kontrol Diri terhadap Perilaku Konsumtif mahasiswi UIN Maliki Malang
Angkatan 2013” pada Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri
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Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh konformitas dan control diri terhadap perilaku
konsumtif mahasiswi UIN Maliki Malang angkatan 2013. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian kuantitatif. Subjek penelitian ini
mahasiswi UIN Maliki Malang angkatan 2013. Teknik pengambilan
sample dengan sampling probabilitas yang diambil 10% dari setiap
fakultas. Skala konformitas ini terdiri dari 23 item valid dengan koefisien
reliabilitas 0,906. Skala control diri terdiri dari 19 item valid dengan
koefisien reabilitas 0,838. Skala perilaku konsumtif terdiri dari 27 item
valid dengan koefisien reliabilitas 0,913. Analisis data menggunakan
teknik analisis regresi berganda, diperoleh Fhitung 5,744. Tingkat
signifikansi P-value (p<0,05), analisis ini menunjukan R2 (R Square)
sebesar 0,065. Artinya bahwa prosentase pengaruh variable independen
mampu menjelaskan 6,5% keragaman variable perilaku konsumtif,
sedangkan sisanya sebesar 93,5% dijelaskan oleh factor lain yang tidak
dibahas dalam penelitian ini.
F. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran ialah merupakan model konseptual tentang
bagaimana teori berhubungan dengan bebagai faktor yang telah diidentifikasi
sebagai masalah penting.106
Berdasarkan teori diatas maka dapat digambarkan kerangka pemikiran
yang penulis inginkan, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
106

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&G, (Bandung: Alfabeta,
2013), h. 60.
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(+)

KONFORMITAS

PERILAKU

MAHASISWA

KONSUMTIF
KONTROL DIRI

(-)

Gambar 2. Kerangka Berfikir
Keterangan:
( + ) : hubungan antara konformitas dengan prilaku konsumtif pada
mahasiswa bersifat positif. Semakin tinggi konformitas maka
semakin tinggi pula perilaku konsumtif, dan sebaliknya semakin
rendah konformitas maka semakin rendah pula perilaku
konsumtif.
( - ) :

hubungan antara kontrol diri dengan perilaku konsumtif pada
mahasiswa bersifat negatif. Semakin rendah kontrol diri maka
semakin tinggi perilaku konsumtif, dan sebaliknya semakin tinggi
kontrol diri maka semakin rendah perilaku konsumtif.

G. Hipotesis
Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian,
dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kelimat
pertanyaan.107 Maka hipotesisnya sebagai berikut:

107

Ibid, h.63
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1. H0

: ada pengaruh Konformitas dan Kontrol Diri terhadap perilaku

konsumtif pada mahasiswa.
2. H1

: tidak ada pengaruh Konformitas dan Kontrol Diri terhadap

perilaku konsumtif pada mahasiswa.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini penulis mengambil metode penelitian pendekatan secara
kuantitatif. Dimana metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat
diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada falsafah
positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sample tertentu,
pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat
kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.108
Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (field research),
yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar
belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik
individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.109 Penelitian ini menggali data
yang bersumber dari lokasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden
Intan Lampung. Menurut tujuan bidangnya bahwa penelitian ini termasuk
kedalam penelitian ekonomi mengenai perilaku konsumen.
Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskripsi analisis yaitu
penelitian untuk menggambarkan dengan lebih teliti ciri-ciri usaha untuk
menentukan frekunensi terjadinya suatu hal atau hubungan sesuatu dengan
yang lain.110 Selain itu, peneliti juga menggunakan Penelitian Kepustakaan

108

Sugiyono, Op.Cit, h. 96.
Sumandi Suryabrata, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafido Persada, 1998), h.

109

22.

110

Irwan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h.

3.
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(library reseach). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan
dengan menggunakan literatur (kepustakaan),111 baik berupa buku, jurnal,
artikel, maupun laporan, hasil penelitian terdahulu mengenai Konformitas dan
Kontrol Diri.
B. Sumber Data
Sumber data terdiri atas dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.
Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung
dengan sumber yang asli akan tetapi referensinya masih relevan dengan kajian
yang dibahas. Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam
penelitian ini menggunakan data sebagai berikut.
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli dari
lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung.112
Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer langsung dari
lapangan, yakni berupa kuesioner yang diajukan pada reponden dan selain
itu penulis melakukan wawancara langsung kepada beberapa mahasiswa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung.
2. Data Sekunder
Selain data primer sebagai pendukung dalam penelitian ini penulis
juga menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh
dari studi kepustakaan antara lain mencangkup dokumen-dokumen resmi,
111

Iqbal Hasan, Analisia Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),

h. 5.

112

Sugiyono, Op.Cit, h. 14.
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buku-buku,

hasil-hasil

penelitian

yang

berwujud

laporan

dan

sebagainya.113 Data sekunder berasal dari sumber internal maupun
eksternal. Dalam hal ini, data sekunder yang bersifat internal didapati
melalui data-data Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan
Lampung dan yang bersifat eksternal didapat melalhi sumber-sumber
diluar organisasi yang dipublikasikan instansi PT-IAIN dan juga Jurnal,
Artikel, Majalah dan Internet. Dalam hal ini, yang berkaitan dengan
variabel-variabel penelitian.
C. Teknik Pengumpulan Data
1. Metode Kuesioner
Menurut Hudori Nawawi Metode Kuesioner (Angket) merupakan
teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi
seperangkap pertanyaan secara tertulis kepada responden untuk dijawab.
Dan angket yang digunakan dalam penelitian ini angket tertutup, dimana
pertanyaan dan alternatifnya telah ditentukan sehingga responden tinggal
memilih jawaban yang ditentukan.114 Disini penulis membuat serangkaian
pertanyaan mengenai pengaruh Konformitas dan Kontrol Diri tehadap
perilaku konsumtif pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Raden Intan Lampung angkatan 2015. Pengisian kuesioner

113

Aminudin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2003), h. 30.
114
Moh. Pabundu Tika, Metodelogi Riset Bisnis, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 20017), h.
60.)
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dilakukan secara Self Administrered Questionare, yaitu Responden
diminta untuk menjawab sendiri kuesioner yang telah dibuat peneliti.115
Adapun skala pengukuran yang dipakai peneliti adalah skala Linkert.
Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi
seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.116 Pada skala
linkert dilakukan dengan menghitung respon kesetujuan, menyepakati dan
memberikan jawaban terhadap objek tertentu. Artinya pernyataan yang
disusun peneliti memiliki kategori positif atau negatif. Jawaban untuk
keperluan analisis kuantitatif dalam penelitian yang penulis ambil, penulis
mengambil dengan cara pemberian skor sebagai penilaian yang responden
gunkan

untuk

penelitian

penulis

yang

menggunakan

pengaruh

Konformitas dan Kontrol Diri terhadap Perilaku Konsumtif maka jawaban
itu diberi skor dengan sebagai berikut:
a. Sangat Setuju

(SS)

diberi skor 5

b. Setuju

(S)

diberi skor 4

c. Ragu

(R)

diberi skor 3

d. Tidak Setuju

(TS)

diberi skor 2

e. Sangat Tidak Setuju

(STS)

diberi skor 1

2. Metode Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung
pada subjek penelitian, namun melalui dokumen yang digunakan berupa
buku harian, koran, dan referensi lainya.
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Sugiyono, Op.Cit, h. 142.
Sugiono,Metode Penelitian Bisnis, (Bandung, Alfabeta, 2009), h. 13.
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Menurut Suharsimi Arikunto “mencari data mengenai hal-hal atau
sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatancatatan, skripsi, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, buku lengger”.
Sedangkan menurut Koentjoroningrat metode dokumentasi adalah
kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan.117
Dari kutipan diatas dapat diambil keputusan melalui penulisan yang
berkenaan dengan penelitian. Seiring dengan pendapat diatas maka dengan
ini penulis menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data
pengaruh Konformitas dan Kontrol Diri terhadap Perilaku Konsumtif,
serta data-data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini.
D. Populasi dan sampel
1. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.118 Dalam
hal ini populasi yang menjadi objek penelitian adalah mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung angkatan 2015
semua jurusan yang memiliki kelompok bergaul dan pernah melakukan
pembelian tanpa perencanaan semua jenis barang dikarenakan agar
diterima dengan kelompok, adapun jumlah populasi yang diteliti sebanyak
787 mahasiswa.
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Koentjoroningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta Gramedia, 2001), h. 46.
Ibid, h. 80
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2. Sampel
Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti.119
Dalam menentukan besarnya sampel (sample size) dalam penelitian ini
didasarkan pada perhitungan yang dikemukakan oleh Slovin dan Husain
Umar sebagai berikut.120

Dimana:
n

= Ukuran Sample

N

= Uukuran Populasi yaitu 787 mahasiswa

d

= Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan yang
masih ditolerin atau diinginkan, sebanyak 15%.

Berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah sampel yang diambil
dalam penelitian ini dengan data yang diperoleh dari data base tahun
ajaran 2015/2016 adalah:

Dengan demikian, jumlah sampel untuk penelitian ini ialah
42.068689 tetapi akan dibulatkan menjadi 45 mahasiswa teknik yang
digunakan adalah Teknik Purposive Sampling, yaitu yang dipilih secara
cermat sehingga relevan dengan desain penelitian.121 Teknik ini adalah

119

Jakarta: Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (18/11/2016 jam 7:28)
Husein Umar, Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen, (PT. Gramedia Pustaka
Utama, 2003, Jakarta), h. 146.
121
Sugiyono, Op.Cit, h. 41.
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teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dengan begitu
sampel yang dipilih ialah sampel yang mengetahui sedikit ilmu tentang
penelitian ini.
E. Definisi oprasional variabel
Oprasional variabel adalah penjelasan mengenai cara-cara tertentu yang
digunakan oleh peneliti untuk mengukur (mengoprasionalkan) Contruct
menjadi variabel penelitian yang dapat dituju. Sehingga memungkinkan
peneliti yang lain melakukan reflikasi (pengulangan) pengukuran dengan cara
yang sama, atau mencoba mengembangkan cara pengukuran Contruct yang
lebih baik.122 Penelitian ini menggunakan dua variabel. Variabel yang pertama
merupakan variabel independen yaitu pengaruh Konformitas dan Kontrol Diri.
Variabel yang kedua adalah variabel dependen, yaitu perilaku konsumtif.
1. Variabel Terikat (Variabel Dependen)
Variabel terikat atau sering disebut dengan variabel output, kriteria,
konsekuensi merupakan variabel yang dipenuhi atau yang menjadi akibat,
karena adnya variabel bebas.123
Dalam variabel ini ada satu variabel terikat yang digunakan yaitu
Perilaku Konsumtif. Data perilaku konsumtif yang diteliti diambil dari
leterasi buku, jurnal, dan karya tulis lainnya.
2. Variabel Bebas (Variabel Independen)
Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau
yang menjadi sebab perbahannya atau timbulnya variabel dependen
122

Husein Umar, Op.Cit, h. 233.
Sugiyono, Op.Cit, h. 61
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(terikat), variabel ini sering disebut sebagai variabel Stimulus, Predictor,
Antecendent.124
Adapun variabel Independen dalam penelitian ini ialah variabel
Konformitas dan variabel Kontrol Diri. Sehingga akan menghasilkan
pengaruh variabel Independen terhadap variabel Dependen.
3. Definisi Oprasional Variabel
Definisi oprasional adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk
memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis,
instrument, serta sumber pengukuran berasal dari mana.125
Adapun definisi oprasional variabel dalam penelitian ini sebagai
berikut:
1. Konformitas merupakan sebutan perilaku pergaulan agar individu
dapat diterima dikelompok baru baginya.
2. Kontrol Diri merupakan batasan-batasan yang sudah ditentukan
sebagai langkah awal mengatur aktivitas kehidupan yang dijalani.
3. Perilaku konsumtif merupakan hasil dari aktvitas yang dilakukan
individu/kelompok dalam menjaga dan mengatur aktivitasnya.

124

Ibid.
Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi, Pustaka Baru Press,
Yogyakarta, 2015, h. 77.
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Tabel 3.1
Definisi Oprasional Variabel
No

1.

Variabel

Penjelasan

Indikator & Sub-

Variabel

Indikator Variabel

Idikator Pertanyaan

Konformitas Konformitas 1. Normatif
(X1)

adalah suatu
jenis

a. Disukai
orang lain

1. Saya

merasa

lebih puas jika

pengaruh

membeli barang

sosial ketika

di tempat teman-

seseorang

teman saya biasa

mengubah

belanja

sikap

dan

2. Saya

merasa

tingkah laku

lebih

senang

mereka agar

sekali jika saya

sesuai

mengenakan

dengan

pakaian

norma sosial

sama

yang

teman lainnya

ada

(agar mudah

b. Terhindar

yang
dengan

1. Saya mengikuti

diterima

dari

kegiatan karena

dengan

penolakan

teman-teman

kelompok)

saya

juga

mengikutinya
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2. Informasional
a. Menjadi
benar

1. Saya tidak akan
mengikuti
keinginan
teman

jika

sudah
menyangkut
prinsip pribadi
2. Saya

akan

membeli model
pakaian

yeng

sedang digemari
saat ini
b. Menerima
kebenaran

1. Saya

yakin

dengan
penampilan
saya walaupun
berbeda dengan
teman saya

2.

Kontrol Diri Kontrol Diri 1. Kontrol
(X2)

adalah bisa

perilaku

disebut

(Behavor
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mujahadah

Control)

al-nafs yang

a. Kemampuan

1. Saya melakukan
apa

yang
oleh

merupakan

mengontrol

disenangi

perjuangan

pelaksanaa

teman-teman

sungguh-

walaupun

saya

sungguh

tidak

suka

atau

dengan

jihad

melawan
ego

peraturannya

atau

2. Dalam

nafsu

mengambil

pribadi

suatu keputusan
saya

selalu

memikirkan
akibatnya

1. Saya tidak akan
memusuhi
teman
b. Kemampuan
memodifikasi
stimulasi

yang

memusuhi saya
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2.

Kontrol
Fikiran
(Cognitif
Control)
a. Kemampuan

1. Saya

selalu

dalam

berfikir positive

mengelolah

ketika

informasi

mendengar

yang

ejekan

tidak

diinginkan

atau

komentar
tentang saya
2. Dalam bertindak
saya

selalu

mentaati normanorma

yang

berlaku didalam
masyarakat
3. Mengontrol
kepuasan
(Decisional
Control)
a. Kemampuan
mengambil

1. Walaupun saya
capek,

saya
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3.

tindakan

tetap

berdasarkan

melaksanakan

apa

tanggung jawab

yang

diyakini atau

saya

disetujui

mahasiswa

Perilaku

Perilaku

Konsumtif

Konsumtif

Buying

(Y)

adalah

a. Keinginan

sebagai

1. Impulsive

tingkah laku

sesaat

1. Saya

akan

segera membeli

seseorang

apa

yang sudah

ditawarkan

tidak

teman saya

bisa

untuk

b. Tanpa

menendalik
an

pertimbangan

pola

yang

1. Ketika membeli
barang
tidak

saya
selalu

hidup

memikirkan

konsumen

terlebih dahulu

(tiada batas)

kebutuhan

yang

tersebut

mendahuluk

2. Watefull

an

Buying

keinginan

a. Boros

dari

pada

(pembelian

1. Saya

tidak

membiasakan
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kebutuhan

berlebihan

diri untuk hidup
hemat

jika

memiliki
banyak uang
3. Non

Rasional

Buying
a. Mengikuti
mode

1. Jika

melihat

teman

lain

memiliki barang
baru saya segera
membeli
waupun

belum

dibutuhkan
b. Mencari
kesenangan

2. Walaupun
tertarik,
tidak

saya

langsung

memutuskan
untuk membeli
suatu barang
c. Mencari
kepuasan

1. Walaupun
sudah

banyak

barang

yang

dimiliki,

saya
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tetap

akan

membeli barang
terbaru sebagai
koleksi

F. Teknik pengelolahan
Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis
menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam
menganalisa ini penulis menggunakan berfikir deduktif yakni berangkat dari
fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang konngkrit, kemudian dari
fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang umum kongkrit ditarik generalisasigeneralisasi yang mempunyai sifat khusus.126
Metode

analisis

yang

digunakan

adalah

dengan

menggunakan

pendekatan deskritif kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang
dipergunakan untuk mengumpulkan, mengelolah, dan kemudian menyajikan
data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah mendapatkan gambaran
mengenai objek dari penelitian tersebut. Deskriftif kuantitatif dilakukan untuk
menjawab pertanyaan penelitian yaitu menganalisis pengaruh antar variabel.
Alat uji analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, alat
uji ini bertujuan untuk mengetahui dua variabel antara variabel independen X1
dan X2 dengan variabel dependen Y yang akan dikenai prosedur analisis
statistik regresi berganda apakah menunjukan ada hubungan yang linier atau

126

Sutrisno Hadi, Metode Reseacrch, (Yogyakarta: ANDI, 2002), h. 42.
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tidak.127 Untuk keabsahan data maka sebelumnya data yang dipeolehdari
lapangan akan diuji terlebih dahulu dengan menggunakan uji berikut ini:
1. Uji validitasi
Validitas ialah ketetapan atau kecermatan suatu instrumen dalam
mengukur apa yang diukur. Data dikatakan valid jika pertanyaan pada
kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner
tersebut.128 Apabila instrumen pengumpul data yang digunakan mampu
mengukur apa yang akan diukur, maka data yang dihasilkan dapat
dinyatakan valid. Dalam melakukan uji validitas ini, peneliti akan
menggunakan metode komputerisasi SPSS 17 dengan teknik pengujian
bivariate pearson (produk momen pearson).129
Setelah data, informasi, serta berita terkumpul semua oleh penulis,
maka penulis mengelola, menata dan menyajikan data secara sistematis
sesuai dengan permasalahan yang ada dan menganalisis data tersebut
menggunakan analisis data dengan metode kuantitatif. Adapun metode
kuantitatif adalah data yang berbentuk angka.130 Adapun rumus yang
digunakan untuk menghitung validitas adalah:131

127

Dwi Priyatno, Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis dan Penelitian SPSS.
(Yogyakarta: Gava Media, 2010), h. 54
128
Imam Ghazali, Aplikasi Analisi Multivariate Program SPSS, (Semarang: Badan
Penerbit UNIV. Diponogoro, 2006), h. 49
129
Margono, Metodelogi Penelitian Pendidikan, Rineka, Cipt 2004, h. 118.
130
J. Supranto, Op.Cit, h. 7
131
Moh. Pabundu Tika, Op.Cit, h. 65.
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Keterangan:
R

: Koefisien validitas item yang dicari

X

: Skor responden untuk setiap item

∑X

: Jumlah skor dalam distribusi X

∑Y

: Jumlah skor dalam distribusi Y

∑X2

:

Jumlah kuadrat masing-masing skor X

∑Y2

:

Jumlah kuadrat masing-masing skor Y

N

: Jumlah responden

Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan,
biasanya akan dilakukan uji signifikansi koefisien pada taraf signifikansi
0,05 atau 5%. Artinya suatu item dianggap valid jika kolerasi signifikan
terhadap skor total atau instrument dinyatakan valid apabila rhitung ≥ rtabel.
2. Uji reliabilitas
Reliabilitas

adalah

instrumen

untuk

mengukur

ketepatan,

keteladanan, kosistensi, stability, atau dependability terhadap alat ukur
yang digunakan.132 Suatu alat ukur yang digunakan stabil, dapat
diandalkan, dan dapat digunakan dalam peramalan. Artinya data yang
dikatakan reabilitas adalah alat ukur yang digunakana bisa memberikan
hasil yang sama walawpun digunakan berkali-kali oleh peneliti yang
berada.133
Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas akan dilakukan dengan
program SPSS. Untuk pengujian ini penelitian juga akan menggunakan
132

Husaini Usman, R. Purnomo Setady Akbar, Pengantar Statistik, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2000), h. 287.
133
Imam Ghazali, Op.Cit, h. 45
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batasan nilai sebesar 0,7. Jika nilai pada hasil reliabilitas < 0,7 maka hasil
tersebut dikatakan tidak baik.
3. Uji Hipotesis
a. Teknik Analisis Regresi Linier Berganda
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis regresi berganda. Regresi berganda berguna untuk
meramalkan pengaruh dua variabel prediktor atau lebih terhadap satu
variabel kreterium atau untuk membuktikan ada atau tidaknya
hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih
dengan sebuah variabel terikat (Y).134
Adapun Rumusnya adalah:
Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e

Keterangan:

134

Y

: Perilaku Konsumtif

a

: Bilangan Konstanta

b1 – b2

: Koefisien Regresi

X1

: Konformitas

X2

: Kontrol Diri

E

: Eror

Husaini Usman, R. Purnomo Setady Akbar, Op.Cit, h. 241.
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b. Uji t Atau Uji Parsial
Dalam hal ini Pengujian secara parsial menggunakan uji t
(pengujian signifikansi

antara parsial).

Langkah-langkah

yang

ditempuh dalam pengujian adalah: menyusun hipotesis nol (H0) dan
hipotesis alternative (H1). Menetapkan kreiteria pengujian yaitu:
H0 diterima jika angka signifikansi lebih besar dari α = 5%
H0 ditolak jika angka signiikansi lebih kecil dari α = 5%
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA
A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Kebutuhan untuk mendirikan pendidikan tinggi di bidang ekonomi,
terutama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, sangat terasa jika dikaitkan
dengan perkembangan lembaga keuangan dan perbankan syariah yang
cukup tinggi. Ini tidak lain disebabkan oleh keberadaan ekonomi Islam
yang telah menimbulkan harapan baru sistem ekonomi yang mampu
mensejahterakan disamping sistem ekonomi konvensional. Harapan ini
muncul karena sistem ekonomi konvensional tidak mampu sepenuhnya
menjawab berbagai persoalan ekonomi, baik nasional maupun global.
Keberadaan teori ekonomi lebih banyak hanya sekedar memenuhi
kebutuhan dunia bisnis menjawab problem kemiskinan atau pemerataan
ekonomi.
Perkembangan ekonomi saat ini misalnya, telah meninggalkan
problem kesenjangan yang belum mampu menyelesaikan dengan baik.
Berkenan dengan hal tersebut maka peranan dan tanggung jawab ekonomi
Islam sangat besar, bahkan sangat signifikan untuk mewujudkan tatanan
ekonomi nasional dan global yang berkeadilan dan dapat mensejahteraan
umat.
Dalam rangka perkembangan ekonomi, keuangan dan perbankan
Islam dewasa ini, setidaknya ada lima problem dan tantangan yang
dihadapi ekonomi Islam saat ini, yaitu:
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a. Pakar ekonomi Islam berkualitas yang menguasai ilmu ekonomi
Islam dan Ilmu ekonomi konvensional secara komperhensif masih
sangat perlu ditingkatkan jumlahnya.
b. Perangkat peraturan, hokum dan kebijakan pemerintah perlu
ditingkatkan secara memandai, baik dalam skala internasional,
regional maupum internasional.
c. Implementasi sistem ekonomi, keuangan dan perbankan Islam belum
berjalan sebagaimana yang diharapkan.
d. Perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam masih terbatas
demikian pula lembaga traning dan consulting dalam bidang ini
masih perlu ditingkatkan jumlahnya.
e. Peran pemerintah baik eksekutif maupun legislative terhadap
pengembangan ekonomi Islam perlu ditingkatkan, sehingga kiprah
ekonomi, keuangan dan perbankan Islam semakin berdaya dan
berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berkenaan dengan hal diatas tersebut, untuk menjawab tantangan
dan mencari solusi dari problem dimaksud, Fakultas Syariah yang awalnya
menjadi induk telah mempersiapkan sedemikian rupa, baik dari segi
sumber daya manusia (SDM) dosen, tenaga kependidikan, jumlah
mahasiswa, maupun sarana dan prasarana yang telah memenuhi
persyaratan, sehingga berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
(FEBI) di IAIN raden intan lampung pada tahun 2014 merupakan suatu
langkah awal mencetak generasi yang paham terhadap ekonomi syariah.
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Saat ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung
telah berdiri 3 gedung perkuliahan yang menunjang dalam perkuliahan
ditambah dengan 1 ruang dosen sebagai tempat para dosen dan karyawan.
Fasilitas yang terdapat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden
Intan Lampung semakin hari semakin disempurnakan untuk mahasiswa/I
mengaplikasikan antara teori dan praktiknya, diantaranya: sebuah Bank
Mini Syariah Mandiri yang dibuat dengan bekerjasama dengan Bank
Syariah Mandiri untuk mahasiswa belajar akad-akad, sistem, manajemen,
dan lainnya yang memang sudah dipelajari dalam bangku perkuliahan.
Selain itu ada juga Laboratorium Komputer yang digunakan mahasiswa/I
untuk belajar pengoprasian konputer agar lebih baik, selanjutnya ada
Koprasi yang menyediakan kebutuhan mahasiswa/I, dosen, dan karyawan.
Dimana koprasi tersebut dibantu oleh sebagian kecil mahasiswa yang
menjalankan akad-akad syariah. Selanjutnya ada ruang Aula sebagai
sarana mahasiswa dalam mengadakan event-event besar.
2. Visi, Misi, dan Tujuan
a. Visi
Menjadi fakultas ekonomi dan bisnis Islam yang unggul dalam
pengjaran, penelitian dan pengabdian sehingga mampu menghasilkan
lulusan yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, kedalam spiritual
dan nilai integritas yang kuat.
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b. Misi
1) Membangun manajemen professional dalam mengelola sumber
daya perguruan tinggi sehingga menghasilkan perguruan tinggi
yang unggul dan kompetitif
2) Membangun dan mengembangkan kerjasama nasional, regional
dan internasional
3) Membangun dan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses
pembelajaran dan pelayanan
4) Mengembangkan riset-riset dibidang ekonomi Islam, perbankan
syariah dan akutansi syariah yang dibutuhkan masyarakat
5) Mengmbangkan SDM berkualitas dengan meningkatkan kopetensi
dosen dan staff
6) Mengmbangkan

kurikulum

berdasarkan

pada

inovasi

dan

kebutuhna masyarkat
7) Merumuskan dan melaksanakan pengabdian masyarkat berbasis
integrasi ilmu
c. Tujuan
1) Menghasilkan sarjana di bidang ekonomi dan bisnis Islam yang
bertaqwa, berilmu, memiliki integritas professional
2) Menghasilkan sarjana yang mampu menghubungkan teori-teori
ilmu ekonomi dan bisnis Islam modern dengan nilai-nilai
keIslaman dan kemanusiaan
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3) Melahirkan

lulusan

yang

mampu

mengembangkan

ilmu

pengetahuan dibidangnya, serta memiliki pengetahuan agama
dan umum yang memadai sehingga mampu berperan dalam
mewujudkan Islam sebagai Rahmatan Lil A’lamin.135
3. Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung
telah berdiri 3 program studi. Dimana mulai dari 2008-2017 rata-rata
mahasiswa yang mendaftar dan diterima selalu mengalami peningkatan hal
ini menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pengembangan ekonomi
syariah. Adapun Program studi yang dimaksud sebagai berikut:
a. Ekonomi Syariah (Mulai 2008-Sekarang)
b. Perbankan Syariah (Mulai 2013-Sekarang)
c. Akutansi Syariah (Mulai 2015-Sekarang)
d. Manajemen Bisnis Syariah (Mulai 2017-Sekarang)
4. Karakteristik Responden
Karakteristik responden pada bagian ini penulis akan membahas
mengenai karakteristik responden yang berdasarkan jenis kelamin,
jurusan, tempat tinggal, teman bermain, waktu bermain, pekerjaan orang
tua, sumber uang saku, rata-rata uang saku dan besar biaya pengeluaran
per bulan. Data tersebut diambil dari masing-masing responden,
pengambilan data responden ini menggunakan teknik Sampel random
sampling, yaitu cara pengambilan sampel dengan memberi kesempatan
135

Supra catatan kaki nomor 106.
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yang sama untuk dipilih bagi setiap individu atau unit dalam keseluruhan
populasi. Sebelum melakukan tahap analisis data terlebih dahulu penulis
akan memberikan penjelasan mengenai keterangan-keterangan responden
dalam penelitian ini.
a. Jenis Kelamin Responden
Tabel 2
Dilihat dari Jenis Kelamin Responden
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

L

10

22.2

22.2

22.2

P

35

77.8

77.8

100.0

Total

45

100.0

100.0

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Berdasakan keterangan dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa
jenis kelamin responden (L) ialah Laki-laki sebanyak 10 orang atau
22.2%, sedangkan responden (P) ialah Perempuan berjumlah 35 orang
atau 77,8%. Jadi, dalam penelitian ini berjumlah 45 responden yang
seluruhnya adalah Mahasiswa/I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN
Raden Intan Lampung angkatan 2015.
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b. Jurusan Responden
Tabel 3
Dilihat dari Jurusan Responden
Cumulative
Frequency
Valid

AKT

Percent

Valid Percent

Percent

7

15.6

15.6

15.6

ES

22

48.9

48.9

64.4

PS

16

35.6

35.6

100.0

Total

45

100.0

100.0

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Tabel berikut menunjukan bahwa responden yang memilih jurusan
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung yaitu
sebesar 15,6% atau 4 orang ialah jurusan Akuntasi Syariah (AKT), lalu
48,9% atau 22 orang ialah jurusan Ekonomi Syariah (ES), sedangkan
35,6% atau 16 orang ialah jurusan Perbankan Syariah (PS).
c. Tempat Tinggal Responden Selama Kuliah
Tabel 4
Dilihat dari Tempat Tinggal Responden
Frequency

Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

V
bersama keluarga

4

8.9

8.9

8.9

a
lbersama ortu

1

2.2

2.2

11.1

i
Kos/Asrama/Kontrakan
d

40

88.9

88.9

100.0

Total

45

100.0

100.0

Sumber : Data primer diolah tahun 2017
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Dari data diatas, responden diketahui bahwa 4 orang atau 8,9%
responden bertempat tinggal bersama keluarga, lalu 1 orang atau 2,2%
responden bertempat tinggal bersama orang tua, selanjutnya 40 orang atau
88,9% responden bertempat tinggal di kos/asrama/kontrakan.
d. Teman Bermain Responden Semasa Kuliah
Tabel 5
Dilihat dari Teman Bermain Responden
Frequency
Valid

Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

teman asrama

5

11.1

11.1

11.1

teman kos

1

2.2

2.2

13.3

teman organisasi

4

8.9

8.9

22.2

teman satu kamar

3

6.7

6.7

28.9

30

66.7

66.7

95.6

2

4.4

4.4

100.0

45

100.0

100.0

teman sekelas
teman sekolah
dulu
Total

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Pada bagian ini, peneliti memberikn penjelasan tentang teman
bermain responden ketika kuliah ini. Data diatas menunjukan bahwa 5
orang atau 11,1% bermain bersama teman asrama, 1 orang atau 2,2%
bermain bersama teman kos, 4 orang atau 8,9% bermain bersama teman
organisasi, 3 orang atau 6,7% bermain bersama teman satu kamar, 30
orang atau 66,7% bermain bersama teman satu kelas, 2 orang atau 4,4%
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bermain bersama teman sekolah dahulu. Pengertian teman yang digunakan
dalam menjawab disini mengarah kepada teman pada saat responden
mulai kuliah di IAIN Raden Intan Lampung.
e. Waktu Responden Menghabiskan Bersama Teman
Tabel 6
Dilihat dari Waktu Responden bersama Teman
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

> 12 jam/hari

7

15.6

15.6

15.6

1-3 jam/hari

20

44.4

44.4

60.0

4-8 jam/hari

12

26.7

26.7

86.7

9-12 jam/hari

6

13.3

13.3

100.0

45

100.0

100.0

Total

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Berdasarkan keterangan dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa
waktu yang digunakan responden untuk digunakan bersama teman dalam
seharinya dimana 7 orang atau 15,6% menggunakan waktunya sebanyak >
12 jam/hari, 20 orang atau 44,4% menggunakan waktunya sebanyak 1-3
jam/hari, 12 orang atau 26,7% menggunakan waktunya sebanyak 4-8
jam/hari, 6 orang atau 13,3% menggunakan waktunya sebanyak 9-12
jam/hari. Waktu ini dipilih penulis ketika responden bersama temantemannya dalam satu harinya dengan menghitung rata-rata waktu yang
dihabiskan bersama teman-temannya selama mulai kuliah di IAIN Raden
Intan Lampung.
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f. Pekerjaan Orang Tua Responden
Tabel 7
Dilihat dari Pekerjaan Orang Tua
Frequency
Valid

Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

guru/dosen

7

15.6

15.6

15.6

petani/buruh

32

71.1

71.1

86.7

tambak udang

1

2.2

2.2

88.9

wiraswasta/pegawai

5

11.1

11.1

100.0

45

100.0

100.0

Total

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Berdasarkan keterangan tabel diatas dapat diketahui bahwa pekerjaan
orang tua responden, didapatkan bahwa 7 orang atau 15,6% pekerjaan
orang tua responden ialah Guru/Dosen, 32 orang atau 71,1% pekerjaan
orang tua responden ialah Petani/Buruh, 1 orang atau 2,2% pekerjaan
orang tua responden ialah tambak udang dan 5 orang atau 11,1% pekerjaan
orang tua responden ialah Wiraswasta/Pegawai. Data mengenai pekerjaan
orang tua yang dimasukan penulis dalam kuesioner ini untuk mengetahui
latar belakang secara singkat. Dan ingin memastikan bahwa sesuai atau
tidak kehidupan yang dilakukan di kampus dengan latar belakang
pekerjaan orang tua dirumah. Hal ini juga akan mempengaruhi sumber
uang saku, rata-rata pendapatan, dan rata-rata pengeluaran responden
dalam perbulannya sehingga penulis bisa melakukan analisi dengan
mempertimbangkan ini semua.
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g. Sumber Uang Saku Responden
Tabel 8
Dilihat dari Sumber Uang Saku
Frequency
Valid

biaya sendiri
orang tua
orang tua dan bekerja
Total

Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

1

2.2

2.2

2.2

38

84.4

84.4

86.7

6

13.3

13.3

100.0

45

100.0

100.0

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Dilihat dari sumber uang saku yang digunakan oleh responden
selama masa kuliah ini, ditemukan bahwa 1 orang atau 2,2% sumber uang
saku dari biaya sendiri, 38 orang atau 84,4% sumber uang saku dari orang
tua, 6 orang atau 13,3% sumber uang saku dari orang tua dan bekerja.
h. Rata-Rata Uang Saku Responden
Tabel 9
Dilihat dari Rata-rata Uang Saku
Frequency
Valid

Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

> 1.000.000

2

4.4

4.4

4.4

100.000-300.000

8

17.8

17.8

22.2

300.000-500.000

25

55.6

55.6

77.8

500.000-1.000.000

10

22.2

22.2

100.0

Total

45

100.0

100.0

Sumber : Data primer diolah tahun 2017
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Pada bagian ini, didapatkan data pada tabel rata-rata uang saku yang
didapati oleh masing-masing responden sebanyak 2 orang atau 4,4% ratarata uang sakunya > 1.000.000, 8 orang atau 17,8% rata-rata uang sakunya
100.000-300.000, 25 orang atau 55,6% rata-rata uang sakunya 300.000500.000, 10 orang atau 22,2% rata-rata uang sakunya 500.000-1.000.000.
Rata-rata uang saku responden diambil dari sumber uang saku yang
didapatkan.
i. Besar Pengeluaran Responden Dalam Sebulan
Tabel 10
Dilihat dari Biaya Pengeluaran Responden Perbulan
Frequency
Valid

> 1.000.000

Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

2

4.4

4.4

4.4

100.000-300.000

13

28.9

28.9

33.3

300.000-500.000

22

48.9

48.9

82.2

8

17.8

17.8

100.0

45

100.0

100.0

500.000-1.000.000
Total

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Selanjutnya, pada tabel diatas menerangkan bahwa biaya yang
dikeluarkan masing-masing responden ialah 2 orang atau 4,4%
mengeluarkan biaya perbulan sebesar > 1.000.000, 13 orang atau 28,9%
mengeluarkan biaya perbulan sebesar 100.000-300.000, 22 orang atau
48,9% mengeluarkan biaya perbulan sebesar 300.000-500.000, 8 orang
atau 17,8% mengeluarkan biaya perbulan sebesar 500.000-1.000.000.
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B. Hasil Analisis Data dan Pembahasan
1. Pengaruh

Konformitas

dan

Kontrol

Diri

terhadap

Perilaku

Konsumtif
a. Deskripsi Jawaban Responden
Deskripsi jawaban responden sebelum mengalami pengolahan
data, penulis akan menyampaikan hasil distribusi jawaban responden
berdasarkan pembagiannya: Variable Konformitas, Variabel Kontrol
Diri dan Variabel Perilaku Konsumtif.
1) Variabel Konformitas (X1)
Distribusi jawaban responden pada Variabel Konformitas
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 11
Distribus Jawaban Responden Variabel Konformitas
No
1
2
3
4
5
6

Pertanya
an
X1.1
X1.2
X1.3
X1.4
X1.5
X1.6

SS
F
7
0
7
11
7
0

S
%
15.56
0
15.56
24.44
15.56
0

F
17
7
17
16
17
7

R
%
37.78
15.56
37.78
35.56
37.78
15.56

F
13
11
13
9
13
11

TS
%
28.89
24.44
28.89
20
28.89
24.44

F
7
26
7
8
7
26

STS
%
15.56
57.78
15.56
17.78
15.56
57.78

F
1
1
1
1
1
1

%
2.22
2.22
2.22
2.22
2.22
2.22

Total
45
45
45
45
45
45

100
100
100
100
100
100

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Berdasarkan dta diatas sebagian besar responden yang dipilih
penulis

memberikan

jawaban

tidak

setuju.

Dimana

hasil

terbanyaknya terdapat pada X1.2 dan X1.6 yaitu terhindar dari
penolakan atau dorongan pribadi unutk menolak ajakan teman saat
ingin belanja dimana 26 responden atau 57,78%. Dan hasil terkecil
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atau sangat setuju terdapat pada X1.2 dan X1.6 yaitu unsur terhindar
dari penolakan sebesar 0% atau tidak ada yang memilih. Data
tersebut dapat diidentifikasi bahwa perilaku Konformitas yang
terjadi dikalangan manusia tidak berpengaruh secara besar terdapat
faktor lain yang dapat mempengaruhinya.
2) Variabel Kontrol Diri (X2)
Distribusi jawaban responden pada Variabel Kontrol Diri
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 12
Distribus Jawaban Responden Variabel Kontrol Diri
SS
No
1
2
3
4
5
6

Pertanya
an
X2.1
X2.2
X2.3
X2.4
X2.5
X2.6

S

R

TS

STS

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

1
11
11
11
11
11

2.22
24.44
24.44
24.44
24.44
24.44

16
13
16
13
16
13

35.56
28.89
35.56
28.89
35.56
28.89

13
13
9
13
9
13

28.89
28.89
20
28.89
20
28.89

7
5
8
5
8
5

15.56
11.11
17.78
11.11
17.78
11.11

8
3
1
3
1
3

17.78
6.67
2.22
6.67
2.22
6.67

Total
45
45
45
45
45
45

100
100
100
100
100
100

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Berdasarkan data diatas sebagian besar responden yang
diambil peneliti memberikan jawaban setuju. Dimana hasil
terbanyak setuju pada item X2.3 dan X2.5 yaitu adanya kemampuan
modifikasi stimulus dalam mengkontrol perilakunya dengan
menjaga dalam berhubungan dengan teman sebesar 16 responden
atau 35,56%. Adapun hasil terkecil pada sangat tidak setuju ada
pada item X2.3 dan X2.5 sebesar 1 responden atau 2,22%. Dari data
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tersebut dapat diidentifikasi bahwa perilaku Kontrol Diri yang ada
pada mahasiswa mempengaruhi dalam berhubungan dengan teman
dalam arti kata mahasiswa bias menjaga kontrol dirinya. Selain itu
dipengaruhi faktor yang lain.
3) Variabel Perilaku Konsumtif (Y)
Distribusi jawaban responden pada Variabel Perilaku
Konsumtif dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 13
Distribus Jawaban Responden Variabel Perilaku Konsumtif
SS
No
1
2
3
4
5
6

Pertanya
an
Y.1
Y.2
Y.3
Y.4
Y.5
Y.6

S

R

TS

STS

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

7
0
11
11
7
0

15.56
0
24.44
24.44
15.56
0

17
7
13
16
17
7

37.78
15.56
28.89
35.56
37.78
15.56

13
11
13
9
13
11

28.89
24.44
28.89
20
28.89
24.44

7
26
5
8
7
26

15.56
57.78
11.11
17.78
15.56
57.78

1
1
3
1
1
1

2.22
2.22
6.67
2.22
2.22
2.22

Total
45
45
45
45
45
45

100
100
100
100
100
100

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Berdasarkan data di atas penulis mendapatkan bahwa
sebagian besar responden yang diambil memberikan jawaban tidak
setuju. Dimana hasil terbanyak terdapat pada item Y.2 dan Y6
yaitu adanya unsur tanpa pertimbangan dan mencari kepuasan yang
sangat kecil dalam Perilaku Konsumtif sebesar 26 responden atau
57,78%. Kemudian hasil terkecilnya ada pada Y.2 dan Y.6 yaitu
unsur tanpa pertimbangan dan mencari kepuasan sebesar 0% atau
tidak ada yang memilih. Dari data tersebut dapat diidentifikasi
bahwa keputusan mahasiswa dalam perilaku konsumtif memiliki
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ketertarikan yang kecil dalam belanja dilihat dari unsur tanpa
pertimbangan dan mencari kepuasan saat membelinya. Dan sisanya
dapat dipengaruhi dari faktor yang lain.
b. Alat Uji Kuisioner
1) Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur ketetapan suatu
item dalam kuesioner atau skala yang ingin diukur. Dalam
penentuan valid atau tidaknya item yang digunakan, kegiatan yang
harus dilakukan adalah dengan membandingkan rhitung

dengan

rtabel

dimana taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05 dengan
N=45. Untuk mengetahui tingkat validitas tersebut, maka akan
dilakukan terlebih dahulu ginunakan statistic dengan munggunakan
program SPSS 23, adapun hasil outpunya dapat dilihat dari tabel
dibawah ini.
Tabel 14
Uji Variabel Variabel Konformitas (X1)
Item
Pernyataan

r hitung

r table

Kesimpul
an

Soal 1
Soal 2
Soal 3
Soal 4
Soal 5
Soal 6

0,812
0,600
0,812
0,719
0,812
0,600

0.288
0.288
0.288
0.288
0.288
0.288

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber : Data primer diolah tahun 2017
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Dapat dilihat bahwa berdasarkan tabel diatas, secara
keseluruhan item pertanyaan pada variable X1 dapat dinyatakan
valid karena seluruh item pernyataan memiliki nilai rhitung yang
lebih besar dari hasil rtabel sebesar 0,294.
Tabel 15
Uji Variabel Variabel Kontrol Diri (X2)
Item
r hitung
Pernyataan
Soal 1
Soal 2
Soal 3
Soal 4
Soal 5
Soal 6

0, 383
0,625
0,719
0,625
0,719
0,625

r table

Kesimpul
an

0.288
0.288
0.288
0.288
0.288
0.288

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan data diatas menunjukan bahwa
item pertanyaan pada X2 dapat dinyatakan valid karena seluruh
pertanyaan memiliki nilai rhitung lebih besar dari rtabel sebesar 0,294.

Tabel 16
Uji Variabel Variabel Perilaku Konsumtif (Y)
Item
Pernyataan

r hitung

r table

Kesimpul
an

Soal 1
Soal 2
Soal 3
Soal 4
Soal 5
Soal 6

0,812
0,600
0,625
0,719
0,812
0,600

0.288
0.288
0.288
0.288
0.288
0.288

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

96

Berdasarkan data diatas secara keseluruhan item pertanyaan
pada variable Y dapat dinyatakan valid karena seluruh item
pertanyaan memiliki nilai rhitung lebih besar dari rtabel sebesar 0,294.
2) Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi alat
ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap
konsisten jika pengukurannya diulang. Dalam hal ini uji reliabilitas
dilakukan dengan menggunkan metode Cronbach’s Alpha,dengan
kriteria bahwa tingkat alpha hitung lebih besar dari koefisien Alpha
Cronbach sebesar 0,70 maka data yang di ujikan memiliki tingkat
reliabilitas yang baik. Adapun pengukuran tingkat alpha dilakukan
dengan menggunakan program SPSS 23. Adapun hasil dari
perhitungannya dapat terlihat pada tabel hasil output SPSS 23
dibawah ini.
Tabel 17
Hasil Reabilitas
Variabel Konformitas (X1)
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
.893

N of Items
6

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Hasil uji reliabilitas variable X1 dapat dilihat ada hasil
output Reliability Statistics pada tabel diatas. Dimana hasil yang
diperoleh dari nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,893 dan karena
hasil tersebut lebih dari nilai koefisien Alpha Cronbach’s sebesar
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0,70 maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian ini
reliabel.
Tabel 18
Hasil Reabilitas
Variabel Kontrol Diri (X2)
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.815

6

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Hasil uji reliabilitas variable X2 dapat dilihat ada hasil
output Reliability Statistics pada tabel diatas. Dimana hasil yang
diperoleh dari nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,815 dan karena
hasil tersebut lebih dari nilai koefisien Alpha Cronbach’s sebesar
0,70 maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian ini
reliable.
Tabel 19
Hasil Reabilitas
Variabel Perilaku Konsumtif (Y)
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
.798

N of Items
6

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Hasil uji reliabilitas variable Y dapat dilihat ada hasil
output Reliability Statistics pada tabel diatas. Dimana hasil yang
diperoleh dari nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,798 dan karena
hasil tersebut lebih dari nilai koefisien Alpha Cronbach’s sebesar
0,70 maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian ini
reliable.
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3) Hasil Uji Hipotesis
a) Teknik Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis

regresi

linier

berganda

berfungsi

untuk

menganalisis hubungan dan pengaruh antara satu variabel
terikat terhadap dua/lebih varibel bebas. Pada penelitian ini
dilakukan analisi regrsi linier berganda antara variabel-variabel
berikut ini: Konformitas (X1) dan Kontrol Diri (X2) terhadap
perilaku konsumtif (Y) dari hasil pengelolahan data penelitian
sebagai berikut.
Tabel 20
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients

Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

Std. Error

1(Constant)

.101

.407

konformitas

.714

.021

kontrol diri

.266

.020

a.

a

Beta

T

Sig.
.249

.805

.792

33.632

.000

.311

13.210

.000

Dependent Variable: perilaku konsumtif

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Model Summary

Model
1
a.

R
.992

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

R Square
a

.983

.982

Predictors: (Constant), kontrol diri, konformitas

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

.559
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Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskanmengenai
hubungan antar variabel terikat dengan variabel bebas. Dimana
nilai a= 0,101. Adapun koefisien regrsi variabel Konformitas
(X1) sebesar 0,714 artinya jika Konformitas mengalami
peningkatan sebesar 1% maka Perilaku Konsumtif (Y) akan
mengalami peningkana sebesar 0,101%. Koefisien bernilai
positif berarti terjadi hubungan yang searah antara konformitas
dan perilaku konsumtif, maka apabila nilai Konformitas
meningkat maka nilai Perilaku Konsumtif juga meningkat.
Begitu juga dengan koefisien regresi variabel Kontrol
Diri (X2) sebesar 0,266 artinya jika Kontrol Diri mengalami
peningkatan maka nilai perilaku konsumtif juga meningkat.
Koefisien bernilai positif berarti terjadi hubungan yang searah
antara Kontrol Diri dengan Perilaku Konsumtif.
Sedangkan pada tabel model summary dapat diketahui
bahwa nilai R Square = 0,983 atau 98,3%. Dengan adanya nilai
R

Square

sebesar

98,3%

berarti

variabel

independen

mempengaruhi variabel dependen sebesar itu sedangkan
sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan
dalam model Summary, sejalurnya dengan hasil uji t yang
dihasilkan variabel independen berpengaruh signifikan. Maka
dapat terlihat bahwa hubungan antara Konformitas dan Kontrol
Diri dengan Perilaku Konsumtif sangat tinggi sehingga
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pengaruh antaranya sangat besar. Dan berdasarkan hasil data
yang diperoleh pada tabel coefficient regresi berganda, maka
dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:
Y = a + b1 X1 + b2 X2
Y = 0,101 + 0,714 + 0,266
Dari persamaan tersebut dapat menunjukan bahwa:
Nilai a = 0,101
X = Konformitas
X = Kontrol Diri
Y = Perilaku Konsumtif
b) Uji t Atau Uji Parsial
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi
linier berganda pada X1 dan X2 berpengaruh signifikan
terhadap Y. hasil dalam pengujian ini dilihat dari tabel 15 dari
hasil Uji regresi linier berganda di atas.
Sebelum menyimpulkan hipotesis yang diterima atau di
tolak, terlebih dahulu menentukan ttabel dengan signifikansi 5%.
Variabel independen dikatakan berpengaruh signifikan jika
signifikannya ,0,05.
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(1) Variabel Konformitas (X1)
Pengujian hipotesis koefisien regresi variabel
Konformitas (X1) dapat dilihat Berdasarkan Tabel
berikut ini.

Hipotesis

Tabel 21
Uji Hipotesis Koefisien Variabel Konformitas
Nilai
keputusan

H0 : β ≠ 0 (Variabel X1 tidak berpengaruh sig=0,000

H0 ditolak

signifikan terhadap variabel Y)

H1 diterima

H1 :β = 0 (Variabel X1 berpengaruh signifikan
terhadap variabel Y)
α = 0,05

Variabel X1 memiliki koefisien regresi sebesar
0,714 dan didapatkan nilai signifikan sebesar 0,000.
Nilai statistik uji signifikan lebih kecil dari α = 0,05.
Pengujian ini menunjukan bahwa H0 ditolak, dan
dapat disimpulkan bahwa Variabel Konformitas (X1)
berpengaruh signifikan terhadap variabel perilaku
Konsumtif (Y).
(2) Variabel Kontrol Diri (X2)
Pengujian hipotesis koefisien regresi variabel
Kontrol Diri (X2) dapat dilihat Berdasarkan Tabel
berikut ini.
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Hipotesis

Tabel 22
Uji Hipotesis Koefisien Variabel Kontrol Diri
Nilai
keputusan

H0 : β ≠ 0 (Variabel X2 tidak berpengaruh sig=0,000

H0 ditolak

signifikan terhadap variabel Y)

H1 diterima

H1 :β = 0 (Variabel X2 berpengaruh signifikan
terhadap variabel Y)
α = 0,05

Variabel X2 memiliki koefisien regresi sebesar
0,266 dan didapatkan nilai signifikan sebesar 0,000.
Nilai statistic uji signifikan lebih kecil dari α = 0,05.
Pengujian ini menunjukan bahwa H0 ditolak, dan
dapat disimpulkan bahwa Variabel Kontrol Diri (X2)
berpengaruh signifikan terhadap variabel perilaku
Konsumtif (Y).
2. Pembahasan
a. Tingkat Konformitas dan Kontrol Diri terhadap Perilaku
Konsumtif
Penelitian ini penulis memperoleh beberapa hasil sesuai dengan
rumusan masalah serta tujuan yang dijelaskan penulis dalam BAB I.
tingkat konformitas dan kontrol diri mahasiswa Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung angkatan 2015.
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1) Variabel

konformitas

(X1),

dengan

6

item

pernyataan

konformitas diketahui bahwa item yang paling mendorong bahwa
tingkat konformitasnya rendah dengan adanya persentase sebesar
57,78% atau sebanyak 26 responden menjawab tidak setuju pada
item X1.2 melakukan penghindaran dari teman yang berpotensi
melakukan perilaku konsumtif yang merupaka sub-indikator
dalam konformitas normatif. Selanjutnya terdapat pula 57,78%
atau sebanyak 26 responden juga menjawab tidak setuju apa item
soal X1.6 menjalankan hubungan pertemannan untuk menerima
kebenaran bahwa teman mempengaruhi perilaku konsumtif
dimana hal ini masih merupakan sub-indikator dari indikator
infomasional yang terdapat di konformitas. Lalu terdapat data
yang sama sebesar 37,78% atau sebanyak 17 responden yang
memberikan jawaban setuju pada item pernyataan X1.1, X1.3, dan
X1.5. hal ini menunjukan bahwa dalam melakukan hubungan
dengan teman setuju untuk melakukan apa yang dilakukan oleh
orang lain. Faktor kesetian, tidak enak dengan teman, mejaga
kepercayaan teman merupakan faktor yang bisa digunakan dalam
melakukan konformitas. Dan jika kita melihat item pada X1.4
terdapat hasil uji yang tertinggi sebesar 35,56% atau sebanyak 16
responden menjawab setuju dengan memperhatikan bahwa
individu

dapat

melakukan

kebenarannya

mengatur konformitas terhadap teman.

sendiri

dengan
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Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan
dorongan teman terhadap teman yang lain dapat mempengaruhi
tingkat konformitas. Namun pada hasil penelitian menunjukan
bahwa tingkat konformitas pada mahasiswa diidentifikasi rendah
dengan melihat hasil kuesioner pada item pernyataan X1.2 dan
X1.6. semakin tinggi nilai konformitas yang ada maka akan
semakin tinggi pula perilaku konsumtifnya.
Pada hasil kuesioner berdasarkan variabel kontrol diri (X2),
dengan 6 item pernyataan Kontrol diri diketahui bahwa item
yang paling mendorong bahwa tingkat Kontrol dirinya tinggi
dengan adanya persentase sebesar 35,56% atau sebesar 16
responden yang menjawab setuju pada X2.1 dimana responden
dapat melakukan kontrol perilaku (behavior control) dengan
baik. Begitu juga pada item pernyataan X2.3 adanya persentase
sebesar 35,56% atau sebesar 16 responden yang menjawab setuju
dimana responden juga mampu melakukan kontrol fikiran
(cognitif control). Dan terdapat pada item pernyataan X2.5 adanya
persentase sebesar 35,56% atau sebesar 16 responden yang
menjawab setuju dimana responden juga bisa melakukan
mengkontrol kepuasan (decisional control). Sedangkan pada
X2.2, X2.4, dan X2.6 memiliki hasil kuesioner yang sama dimana
nilai setuju dan ragu-ragu dalam item pernytaan sebesar 28,89%
atau sebanyak 13 responden.
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Berdasarkan hal ini peneliti menarik kesimpulan bahwa tingkta
kontrol diri pada mahasiswa sangat tinggi, dengan melihat hasil
kuesioner pada item pernyataan X2.1, X2.3, dan X2.5 menyatakan
bahwa mampu untuk melakukan kontrol diri. Karena semakian
tinggi kontrol diri maka perilaku konsumtifnya menjadi rendah.
Pada hasil kuesioner berdasarkan variabel perilaku konsumtif
(Y), dengan 6 item pernyataan perilaku konsumtif diketahui
bahwa item yang paling mendorong bahwa tingkat perilaku
konsumtifnya rendah dengan adanya persentase sebesar 57,78%
atau sebanyak 26 responden memberikan jawaban tidak setuju
dengan melihat melakukan pembelian secara tanpa pertimbangan
dan juga dengan mencari kepuasan hal ini sesuai dengan nilai
kuesioner yang tertinggi pada item pernyataan Y2 dan Y6.
Dengan begini mahasiswa melakukan pembelian dengan baik
memperhatikan sekitar dan factor lainya. Hal ini menjadi bukti
bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan
2015 memiliki tingkat pengelolahan dalam perilaku konsumtif.
Sedangkan berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan yang
sudah diolah menggunakan SPSS 23, bahwa didapati hasil uji
analisis regresi linier berganda yaitu Y = 0,101 + 0,714 + 0,266
Dimana nilai a= 0,101. Adapun koefisien regrsi variabel
Konformitas (X1) sebesar 0,714 artinya jika Konformitas
mengalami peningkatan sebesar 1% maka Perilaku Konsumtif
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(Y) akan mengalami peningkana sebesar 0,101%. Koefisien
bernilai positif berarti terjadi hubungan yang searah antara
konformitas dan perilaku konsumtif, maka apabila nilai
Konformitas meningkat maka nilai Perilaku Konsumtif juga
meningkat.
Begitu juga dengan koefisien regresi variabel Kontrol Diri (X2)
sebesar 0,266 artinya jika Kontrol Diri mengalami peningkatan
maka nilai perilaku konsumtif juga meningkat. Koefisien bernilai
positif berarti terjadi hubungan yang searah antara Kontrol Diri
dengan Perilaku Konsumtif.
2) Berdasarkan H1 pada pembahasan sebelumnya dapat diterima
didapati bahwa Variabel X1 memiliki koefisien regresi sebesar
0,714 dan didapatkan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai
statistik uji signifikan lebih kecil dari α = 0,05. Pengujian ini
menunjukan bahwa H0 ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa
Variabel Konformitas (X1) berpengaruh signifikan terhadap
variabel perilaku Konsumtif (Y) dan Variabel X2 memiliki
koefisien regresi sebesar 0,266 dan didapatkan nilai signifikan
sebesar 0,000. Nilai statistic uji signifikan lebih kecil dari α =
0,05. Pengujian ini menunjukan bahwa H0 ditolak, dan dapat
disimpulkan bahwa Variabel Kontrol Diri (X2) berpengaruh
signifikan terhadap variabel perilaku Konsumtif (Y).

107

Sedangkan pada tabel model summary dapat diketahui bahwa
nilai R Square = 0,983 atau 98,3%. Dengan adanya nilai R
Square sebesar 98,3% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh
faktor-faktor lain.
Berdasarkan hasil diatas adanya pengaruh konformitas dan
kontrol diri terhadap perilaku konsumtif menunjukan bahwasannya
mahasiswa yang terlihat konsumtif ternyata bisa untuk mengatur
perilakunya dalam hal belanja. Jika mengarah kepada landasan
teorinya Kotler dan Keller menyatakan bahwa perilaku konsumtif
adalah studi bagaimana individu, kelompok dan organisasi memilih,
membeli, menggunakan dan menempatkan barang, jasa ide atau
pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka.136
Dari hal ini memberitahu bahwa individu, kelompok maupun
organisasi sebenarnya dapat mengatur perilaku apa saja untuk
kebaikan dan kepentingan individu atau kelompok itu sendiri termasuk
perilaku konsumtif.
b. Pengaruh Konformitas dan Kontrol Diri terhadap Perilaku
Konsumtif
Pembahasan pengaruh konformitas dan kontrol diri terhadap
perilaku konsumtif mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Raden Intan Lampung yang diolah menggunakan program SPSS
(Statistic Product And Service Solution) for windonws versi 23

136

Philip Kotler, Op.Cit. h.201.
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menunjukan bahwa berdasarkan signifikansi <0,05. Dapat dinyatakan
konformitas mempunya pengaruh yang signifikan terhadap perilaku
konsumtif mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden
Intan Lampung berdasarkan X1 (konformitas) karena tingkat signifikan
berada pada taraf 0,000 (0,000 < 0,05) dengan R2=0,714 yang artinya
konformitas mempengaruhi perilaku konsumtif sebesar 71,4%. Jika
berdasarkan X2 (kontrol diri) karena tingkat signifikan berada pada
taraf yang sama 0,000 (0,000 < 0,05) dengan R2=0,266 yang artinya
kontrol diri mempengaruhi perilaku konsumtif sebesar 26,6%.
c. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Konsumtif pada
Mahasiswa
Hasil penelitian yang dilakukan memberikan penjelasan bahwa
perilaku konformitas dan kontrol diri berpengaruh secara signifikan
terhadap perilaku konsumtif dikalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung.
Teman yang merupakan sebuah istilah kecil tetapi memiliki
pengaruh yang besar dalam diri seseorang, dengan adanya teman
seseorang untuk menjalani hidup menjadi lebih berwarna dan memiliki
kesan tersendiri. Islam merupakan agama yang sempurna, mengatur
semua aspek kehidupan yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadist.
Salah satunya muamalah, semua kegiatan muamalah itu boleh
dilakukan, kecuali yang ada larangan tegas dari Allah dan rasul Nya.
Larangan itu biasanya dimaksudkan untuk kemaslahatan. Muamalah
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diantaranya kegiatan ekonomi, dimana ekonomi adalah cabang ilmu
yang membahas terkait dengan aktivitas baik secara individu ataupun
bermasyarakat. Dalam pandangan Islam, ekonomi adalah ilmu yang
membahas tentang upaya mengadakan dan meningkatkan produktivitas
barang dan jasa. Dengan demikian maka ekonomi dalam Islam yaitu
aktivitas yang berkaitan dengan cara berproduksi, distribusi dan
konsumsi sesuai dengan ajaran Islam.
Sedangkan perilaku konsumsi dalam Islam harus memiliki tujuan
yaitu pencapaian maslahah bukan utilitas. Memperoleh manfaat dan
keberkahan dalam mengkonsumsi itu hal terpenting, dimana konsumen
memperoleh manfaat pada saat terpenuhi kebutuhan fisikis dan
keberkahan diperoleh ketika mengkonsumsi barang dan jasa yang
dihalalkan oleh syariat Islam. dan banyak manfaat yang didaptkan bagi
konsumen yang memakan makanan halal dan baik.
Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat al-Araf ayat 31:

           

   

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di
Setiap (memasuki) masjid, Makan dan minumlah, dan janganlah
berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang
yang berlebih-lebihan.
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Berdasarkan ayat diatas bahwa Allah SWT tidak menyukai
sesuatu yang berlebih-lebihan termasuk didalamnya adalah konsumsi.
Dan sesungguhnya kesejahteraan yang hakiki menurut Imam AlGhazali tergantung kepada lima tujuan dasar hidup yakni kehidupan
atau jiwa (al-nafs), property atau harta benda (al mal), keyakinan (aldin) intelektual (al-aql), dan keluarga atau keturunan (al-nasl). Islam
juga mengajarkan kepada umatnya agar dalam bekonsumsi harus lebih
mengutamakan kebutuhan pokok berorientasi pada Falah.
Sebagaimana dijelaskan bahwa preferensi konsumsi yang Islami
memiliki pola dalam pemenuhan kebutuhanya. Yang pertama
dijelaskan bahwa adanya pilihan yakni mengutamakan akhirat dari
pada dunia. Dalam hal ini seorang muslim akan dihadapkan kepada
konsumsi yang bersifat duniawi dan ibadah. Akan tetapi jika seorang
muslim yang rasional, yaitu orang beriman akan mengalokasikan
anggaran lebih banyak untuk akhirat dari pada untuk duniawi. Karena
sesungguhnya Allah memperkenankan hambanya menikmati kekayaan
sebagai wujud syukur kepadanya dan sebagai sarana untuk mendukung
ibadah.
Selanjutnya yang kedua harus konsisten dalam pemenuhan
kebutuhannya,yang terdiri dari: daruriyyah (kebutuhan pokok),
hajiyyah (kebutuhan kesenangan), dan tahsiniyah (kebutuhan mewah):
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a. Daruriyyah (kebutuhan pokok)
Kabutuhan pokok atau daruriyyah adalah kebutuhan yang
wajib adanya yang harus dipenuhi agar dapat mempertahankan
kelangsungan hidup manusia.
b. Hajiyyah (Kebutuhan sekunder)
Kebutuhan ini dapat terpenuhi setelah kebutuhan pokok
terpenuhi, kebutuhan yang diperoleh manusia dengan maksud
untuk mempermudah kehidupan, dan mengurangi kesulitankesulitan dalam kehidupan.
c. Tahsiniyah (Kebutuhan tersier)
Kebutuhan

yang

dapat

menciptakan

kebaikan

dan

kesejahteraan dalam kehidupan manusia, pemenuhan kebutuhan ini
tergantung pada pemenuhan kebutuhan pokok dan sekunder, jika
kedua kebutuhan itu sudah terpenuhi maka boleh memenuhi
kebutuhan tersier.
Jika pondasi tersebut sudah tertanam dan menjadi acuan hidup
dalam setiap mahasiswa yang merupakan agen pertama dalam
merubah kehidupan dimasa yang akan datang dari berbagai kegiatan,
khususnya dalam kegiatan konsumsi atau belanja maka tujuan hidup
peribadi seorang muslim bukan untuk kesenangan atau kepuasan
semata, akan tetapi untuk mencapai Maslahah dan Falah.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Kesimpulan dari hasil penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh
Konformitas dan Kontrol Diri terhadap Perilaku Konsumtif dalam
Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung Angkatan 2015)” adalah sebagai
berikut:
1. Berdasarkan variabel independen Konformitas (X1) dan Kontrol Diri
(X2) berpengaruh secara tingkat signifikan terhadap variabel dependen
Perilaku Konsumtif (Y). Hal ini dibuktikan berdasarkan X1
(konformitas) konformitas mempengaruhi perilaku konsumtif sebesar
71,4%. Jika berdasarkan X2 (kontrol diri) kontrol diri mempengaruhi
perilaku konsumtif sebesar 26,6% hal ini berdasarkan tingkat
konformitas pada mahasiswa cukup tinggi begitu juga tingkat control
diri pada mahasiswa. Tetapi yang lebih tinggi tingkat konformitas.
Sedangkan berdasarkan pada tabel model summary dapat diketahui
bahwa nilai R Square = 0,983 atau 98,3%. Dengan adanya nilai R
Square sebesar 98,3%. Artinya terdapat hubungan yang signifikan
konformitas dan kontrol diri terhadap perilaku konsumtif pada
mahasiswa sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
2. Perilaku mahasiswa ketika melakukan tindakan perilaku konsumsi
belum sepenuhnya sesuai dengan tindakan ekonomi Islam. Namun
dalam penerapannya tindakan perilaku konsumsi yang dilakukan oleh
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mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan
Lampung ini perlahan semakin mulai memahami. Dengan adanya
Kontrol Diri dalam menekan perilaku konsumsinya maka akan
mengurangi perilaku konsumtifnya. Dalam ekonomi Islam kebutuhan
harus berorientasi pada kebutuhan yang rasional yang positif sesuai
syariat-syariat islam yang berlandaskan pada firman Allah SWT dalam
surat al-A‟raf ayat 31.
B. SARAN
1. Bagi konsumen khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Raden Intan Lampung dalam melakukan konsumsi atau
belanja suatu produk tidak hanya sekedaruntuk memenuhi kebutuhan
dan kesenangan semata. Akan tetapi lihat juga seberapa besar manfaat
dari produk tersebut sehingga baik untuk dikonsumsi.
2. Bagi akademisi dengan adanya penelitian yang dilakukan ini baiknya
dapat dijadikan referensi dalam kegiatan belajar dan mengajar maupun
dalam melakukan penelitian selanjutnya, khususnya dibidang perilaku
konsumen yang dipengaruhi oleh faktor psikologis yang berkenaan
tentang Konformitas dan Kontrol diri terhadap perilaku Konsumtif ini.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar kiranya bisa lebih dalam dan luas lagi
mengenai permasalahan perilaku konsumtif ini. Tambahkan variabel
yang sejalan dan bisa memperkuat lagi pembahasan yang ada dengan
berbagai aspek-aspek didalamnya.
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Lampiran 3 : Kuesioner
KUESIONER PENELITIAN
Kepada Yth,
Saudara/i Responden Penelitian
Di tempat
Dengan hormat,
Dalam rangka menyelesaikan skripsi penelitian pada program Strata Satu
(S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, peneliti memiliki
kewajiban untuk melakukan penelitian. Sehubungan dengan penelitian yang
sedang peneliti lakukan, maka peneliti memohon kesedian dari saudara/i untuk
menjadi responden pada penelitian yang penulis lakukan ini dengan memberikan
jawaban kuesioner pada kolom yang telah disediakan. Kuesioner ini dimaksudkan
untuk mengetahui pengaruh Konformitas dan Kontrol Diri terhadap prilaku
konsumtif pada Mahasiswa sebagai konsumen, selanjutnya akan dianalisis
berdasarkan prespektif ekonomi Islam.
Jawaban dari kuesioner ini akan peneliti gunakan hanya semata-mata
untuk keperluan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh
Konformitas dan Kontrol Diri terhadap prilaku konsumtif dalam Perspektif
Ekonomi Islam” Sebagaimana penelitian ilmiah diharapakan kepada responden
untuk memberikan jawaban sejujur-jujurnya dan seobjektif mungkin. Selain itu
jawaban yang saudara responden berikan, peneliti menjamin kerahasiannya dan
tidak membawa konsekuensi yang merugikan apapun.
Atas kesediaan dan keikhlasan saudara/I dalam mengisi kuisioner ini, saya
ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 09 Februari 2017
Hormat Peneliti

Muhammad Abid Sidik
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A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
Konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial ketika seseorang mengubah
sikap dan tingkah laku agar sesuai dengan norma sosial yang ada (agar
individu mudah diterima oleh suatu kelompok. Kontrol Diri merupakan
perjuangan sungguh-sungguh melawan ego atau nafsu diri sendiri biasanya
disebut juga Jihad. Perilaku Konsumtif merupakan tindakan dari manusia
yang dilakukan terus menerus mengarah kepada perilaku secara berlebihan
(boros) serta mendahulkan keinginan dari pada kebutuhan. Dalam hal ini
peneliti tertarik dengan hal diatas yang merupakan rangkaian yang harus
bersinergis agar terciptanya perilaku yang tidak konsumtif. Namun sering
kali mahasiswa cendrung tidak bisa mengendalikannya sehingga muncul
perilaku konsumtif.

2. Tujuan Kuesioner
Tujuan penelitian melalui kuesioner adalah dalam rangka penyusunan
skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Konformitas dan Kontrol
Diri terhadap prilaku konsumtif dalam Perspektif Ekonomi Islam”
(Studi pada Mahasiswa/I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN
Raden Intan Lampung Angkatan 2015.
3. Kerahasian Informasi
Hasil dari kuesioner tersebut semata-mata hanya akan digunakan untuk
tujuan penelitian dan bukan untuk tujuan komersil serta peneliti akan
menjamin kerahasian atas jawaban yang saudara/i berikan.
4. Petunjuk Pengisian
Pengisian pada kuesioner ini adalah dengan memberikan Tanda
Silang (X) pada salah satu kolom SS, S, RR, TS, atau STS di bawah
ini, dengan keterangan sebagai berikut:
SS

: Sangat Setuju

skor 5

S

: Setuju

skor 4

RR

: Ragu-ragu

skor 3

TS

: Tidak Setuju

skor 2

STS

: Sangat Tidak Setuju skor 1
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B. Informasi Umum
1). Identitas Responden
1. Nama

: ........................................................

2. Jenis Kelamin : a. laki-laki
3. Jurusan

b. perempuan

: ........................................................

4. Dimana tempat tinggal anda selama masa perkuliahan?
a. Kos / Asrama / Kontrakan

c. Bersama Keluarga

b. Bersama ORTU

d. ………….............

5. Siapakah teman yang sering bersama anda selama diperkuliahan?
a. Teman sekelas

c. Teman sekolah dulu

b. Teman organisasi

d. …………................

6. Berapa lama anda menghabiskan waktu bersama teman anda dalam
sehari selama perkuliahan?
a. 1-3 jam/hari

c. 9-12 jam/hari

b. 4-8 jam/hari

d. > 12 jam/hari

7. Apa pekerjaan orang tua anda saat ini?
a. Guru/Dosen

c. Wiraswasta/Pegawai

b. Petani/Buruh

d. ……………………

8. Dari mana sumber uang saku anda?
a. Orang tua

c. Orang tua dan bekerja

b. Bekerja

d. …………..................

9. Berapa rata-rata uang saku anda perbulan?
a. 100.000 – 300.000

c. 500.000 – 1.000.000

b. 300.000 – 500.000

d. > 1.000.000

10. Berapa besar biaya pengeluaran anda dalam belanja/bulannya?
a. 100.000 – 300.000

c. 500.000 – 1.000.000

b. 300.000 – 500.000

d. > 1.000.000

xxii

2). Pernyataan Variabel X1 (Konformitas), Variabel X2 (Kontrol Diri)
dan Variabel Y (Perilaku Konsumtif)
Pernyataan
SS
Varibel X1 Konformitas
1. Saya merasa lebih puas jika membeli barang
di tempat teman-teman saya biasa belanja
2. Saya merasa lebih senang sekali jika saya
mengenakan pakaian yang sama dengan
teman lainnya
3. Saya mengikuti kegiatan karena teman-teman
saya juga mengikutinya
4. Saya tidak akan mengikuti keinginan teman
jika sudah menyangkut prinsip pribadi
5. Saya akan membeli model pakaian yeng
sedang digemari saat ini
6. Saya yakin dengan penampilan saya walaupun
berbeda dengan teman saya
Varibel X2 Kontrol Diri
1. Saya melakukan apa yang disenangi oleh
teman-teman walaupun saya tidak suka
dengan peraturannya
2. Dalam mengambil suatu keputusan saya
selalu memikirkan akibatnya
3. Saya tidak akan memusuhi teman yang
memusuhi saya
4. Saya selalu berfikir positive ketika mendengar
ejekan atau komentar tentang saya
5. Dalam bertindak saya selalu mentati normanorma yang berlaku didalam masyarakat
6. Walaupun saya capek, saya tetap
melaksanakan tanggung jawab sebagai
mahasiswa/i
Variabel Y Perilaku Konsumtif
1. Saya akan segera membeli apa yang
ditawarkan teman saya
2. Ketika membeli barang saya tidak
memikirkan terlebih dahulu kebutuhan
tersebut
3. Saya tidak membiasakan diri untuk hidup
hemat jika memiliki banyak uang
4. Jika melihat teman lain memiliki barang baru
saya segera membeli walaupun belum
dibutuhkan
5. Walaupun tidak tertarik, saya langsung
memutuskan untuk membeli suatu barang
6. Walauupun sudah banyak barang yang
dimiliki saya tetap akan membeli barang
terbaru sebagai koleksi

S

Kategori
RR
TS

STS
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UJI RELIABILITAS

Reliability
Scale: konformitas
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
a

Excluded
Total

%
45

100.0

0

.0

45

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
ronbach's Alpha

N of Items

.893

6
Item-Total Statistics
Cronbach's

Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Alpha if Item

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation

Deleted

x11

15.67

13.909

.897

.843

x12

16.62

17.422

.561

.895

x13

15.67

13.909

.897

.843

x14

15.53

15.891

.517

.910

x15

15.67

13.909

.897

.843

x16

16.62

17.422

.561

.895
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Reliability
Scale: kontorl diri
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
a

Excluded
Total

%
45

100.0

0

.0

45

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.815

6

Item-Total Statistics
Cronbach's
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Alpha if Item

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation

Deleted

x21

17.84

21.043

.208

.855

x22

16.80

15.118

.827

.726

x23

16.71

18.846

.414

.820

x24

16.80

15.118

.827

.726

x25

16.71

18.846

.414

.820

x26

16.80

15.118

.827

.726

xxv

Reliability
Scale: perilaku konsumtif
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
a

Excluded
Total

%
45

100.0

0

.0

45

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.798

6

Item-Total Statistics
Cronbach's
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Alpha if Item

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation

Deleted

Y1

15.71

11.437

.758

.715

Y2

16.67

13.636

.587

.764

Y3

15.67

13.909

.269

.843

Y4

15.58

12.522

.495

.782

Y5

15.71

11.437

.758

.715

Y6

16.67

13.636

.587

.764
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REGRESI LINIER BERGANDA
Regression
Variables Entered/Removed
Variables

Variables

Entered

Removed

Model
1

a

kontrol diri,
konformitas

Method

. Enter

b

a. Dependent Variable: perilaku konsumtif
b. All requested variables entered.
Model Summary

Model

R

1

.992

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

R Square
a

.983

.982

.559

a. Predictors: (Constant), kontrol diri, konformitas
a

ANOVA
Model
1

Sum of Squares
Regression
Residual
Total

df

Mean Square

764.087

2

382.044

13.113

42

.312

777.200

44

a. Dependent Variable: perilaku konsumtif
b. Predictors: (Constant), kontrol diri, konformitas

F
1223.673

Sig.
.000

b

xxvii

Coefficients

a

Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

.101

.407

konformitas

.714

.021

kontrol diri

.266

.020

a. Dependent Variable: perilaku konsumtif

Coefficients
Beta

t

Sig.
.249

.805

.792

33.632

.000

.311

13.210

.000
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Responden

Nama

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ade eko setiawan
erwin saifullah
m annuridwan
rosdiana azizah
rini neisiana
anisatul latifah
nana sahyanah
wulan suci
kikit fingki visella
siti khotimah
susi ristiani
tiondon
mutiara nurani
annisa hidayaty
uyun cahyani al-karomah
khavid normasynuti
ismail
eka apriani
nyala kartika
yessi maulida j
doni toria
akrim mufadiyah
uswatun hasanah
sulton maliki al ghozali
herlinda sari
yuni yunarti
vina yusefa
elisa lailatul
retno dwi tlurfalah
istiqomah
astuti mutoharah
baitul jannah
desma susilawati
meli sari
dewi kesuma
indro wahyudi
elang bayu pangestu
ana maryana
istiqomah
khusnul khotimah
putri lestari
yeni khoirunnisa
yulia prastina
sabta aulia rahma
juliansyah

Jenis Kelamin Jurusan
L
L
L
P
P
P
P
P
P
P
P
L
P
P
P
L
L
P
P
P
L
P
P
L
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
L
P
P
P
P
P
P
P
L

PS
ES
AKT
AKT
PS
ES
PS
PS
PS
ES
ES
AKT
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
PS
PS
ES
PS
PS
ES
PS
AKT
ES
ES
ES
ES
AKT
AKT
PS
AKT
PS
PS
PS
PS
PS

