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PERAN KONSEP DIRI TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF MELALUI 
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ABSTRAK  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran konsep diri 

terhadap perilaku konsumtif melalui online shopping pada remaja putri di kota 

Palembang. Hipotesis penelitian ini yaitu ada peran konsep diri terhadap 

perilaku konsumtif melalui online shopping pada remaja putri di kota Palembang.  

Populasi dalam penelitian ini adalah remaja putri di kota Palembang 

yang berusia 12-23 tahun. Sampel penelitian ini adalah sebanyak 150 remaja 

putri, diambil menggunakan teknik insidental. Alat ukur menggunakan skala 

konsep diri dan perilaku konsumtif yang mengacu pada teori konsep diri 

Calhoun dan Acocella (1995) dan teori perilaku konsumtif Sumartono (2002). 

Analisis data menggunakan uji analisis regresi sederhana. 

Hasil uji analisis regresi sederhana menunjukkan nilai R = 0,166, R Square 

= 0,027, dengan Sig = 0,043 (p<0,050). Hal ini menunjukkan hipotesis yang 

diajukan dapat diterima, yaitu konsep diri memiliki peran yang signifikan 

terhadap perilaku konsumtif. Besarnya peran tersebut adalah sebesar 2,7% dan 

97,3% lainnya dipengaruhi oleh faktor –faktor lain.  
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CONTRIBUTION OF SELF-CONCEPT TO CONSUMPTIVE BEHAVIOR 

USING ONLINE SHOPPING WITHIN FEMALE TEENAGER IN PALEMBANG 

CITY 

 

Charina Putri
1
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2 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine role of self-concept to consumptive 

behavior using online shopping within female teenager in Palembang City. Hypothesis of 

this research was there’s contribution of self-concept to consumptive behavior using 

online shopping within female teenager in Palembang City.  

Population of this research was female teenager in Palembang City aged 12-23 

years old. Sample of this research consists of 150 female teenagers , were tested using 

incidental method. Self-concept and consumptive behavior was measured by self-concept 

and consumptive behavior scale which refers to Calhoun and Acocella’s self-concept 

theory (1995) and Sumartono’s consumptive behavior theory (2002). Data analysis used 

simple regression analysis. 

Simple regression analysis resulted R=0.166, R square= 0.227, F= 4181, and 

Sig= 0.043 (p<0.050). It showed thus hypothesis is accepted, that was self-concept has 

significant role toward consumptive behavior. The magnitude of the role amount 2,7% 

and the 97,3% is affected by other factors. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada zaman modernisasi seperti sekarang, manusia sangat bergantung 

pada teknologi. Hal ini membuat teknologi menjadi kebutuhan dasar setiap orang. 

Dari orangtua hingga anak muda, para ahli hingga orang awam pun menggunakan 

teknologi dalam berbagai aspek kehidupannya (Swastika, 2015). Salah satu 

bentuk teknologi yang telah berkembang pesat saat ini adalah internet. Kebutuhan 

setiap orang terhadap internet semakin hari semakin besar, sehingga pengguna 

internet menjadi semakin meningkat.Internet tidak semata-mata memberikan 

kemudahan dalam berkomunikasi, akan tetapi juga memberi kemudahan dalam 

bisnis, yaitu bisnis online (Setiawan, 2014).  

Seiring dengan meningkatnya pengguna internet di dunia dan khususnya 

di Indonesia, perkembangan bisnis online (online shop) melalui media internet 

semakin hari semakin meningkat pula.Media internet menjadi salah satu sarana 

bagi para penjual untuk mempromosikan produknya secara online.Pengertian 

online shop sendiri adalah  suatu proses pembelian barang atau jasa dari penjual 

yang menjual melalui internet, atau layanan jual beli secara online tanpa harus 

bertatap muka dengan penjual ataupun pihak pembeli secara langsung (Sari, 

2015). Dengan adanya online-shop pembeli bisa berbelanja berbagai macam 

kebutuhan tanpa harus bertatap muka dengan penjual.  Bisnis online saat ini 
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berkembang sangat cepat. Hal ini karena pelanggan yang dapat dijangkau oleh 

online-shop
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sangat tidak terbatas, bukan hanya teman, tetangga dalam satu kota saja, tapi juga 

bisa menjangkau pelanggan dari luar kota bahkan dari belahan dunia manapun.  

Di awal perkembangannya, online-shop digunakan oleh perusahaan 

perdagangan yang memutuskan mencoba strategi baru pemasaran melalui  dunia 

maya. Perusahaan-perusahaan tersebut memanfaatkan internet dengan membuat 

website khusus yang berisi tentang perusahaan mereka, produk yang mereka 

tawarkan serta informasi lainnya. Selain dikelola oleh perusahaan online-shop 

juga dapat dikelola oleh perseorangan, bahkan saat ini dapat dikatakan jumlah 

online-shop yang dikelola oleh perseorangan jauh lebih banyak bila dibandingkan 

dengan yang dikelola oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan banyak pengguna 

internet yang memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang tersedia di ponsel seperti 

sosial media Instagram dan facebook sebagai media untuk menawarkan 

produknya, sehingga para penjual tersebut tidak perlu membuat website khusus 

seperti perusahaan-perusahaan besar (Suhuda, 2015).  

Beragam kemudahan dalam berbelanja online seperti kemudahan dalam 

mencari informasi tentang produk, harga, pemilihan warna atau ketersediaan 

produk, konsumen dapat langsung memesan produk yang diinginkan tanpa 

bertatap muka langsung dengan penjual, transaksi juga dapat dilakukan darimana 

saja, serta  tidak memerlukan waktu khusus untuk berbelanja. Hal ini membuat 

online shop menjadi salah satu tempat berbelanja baru selain pusat perbelanjaan 

atau Offline shop (Suhuda, 2015). Melalui perkembangan ini para penjual 

berlomba-lomba menawarkan produknya secara online untuk menarik konsumen 

berbelanja, online shop banyak membidik remaja sebagai konsumennya, karena 
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remaja adalah bagian dari masyarakat yang sangat dekat dengan persoalan akses 

informasi dan dunia internet (Sumartono,2002). 

 Hal ini juga didukung oleh hasil riset Supriadi (2016) yang menyebutkan 

bahwa, 9 dari 10 pengguna internet di Indonesia pernah melakukan belanja online, 

sebanyak 97% responden pernah mengunjungi situs online-shop dan 96% dari 

mereka mengaku pernah melakukan transaksi belanja online.  Intensitas pengguna 

internet di Indonesia mengunjungi situs online-shop juga terbilang cukup tinggi, 

yakni bisa mencapai 6-7 kali dalam seminggu, artinya beberapa responden rutin 

mengunjungi situs belanja online setiap harinya. Dari hasil riset tersebut juga 

ditunjukkan bahwa mayoritas responden yang mengakses situs online-shop 

sebanyak 70% adalah kalangan muda yang berusia sekitar 18-24 tahun. 

Sebagai pengguna internet terbanyak, remaja menjadi sulit dipisahkan 

dengan ponsel atau gadget lainnya. Online shop sendiri dapat diakses dengan 

mudah melalui berbagai aplikasi yang tersedia di ponsel seperti sosial media 

maupun website (Suhuda, 2015). Remaja yang merupakan kalangan yang paling 

dekat akses internet dan kalangan yang paling sering mengakses situs online 

shopping bisa mendapatkan informasi dengan sangat cepat, sehingga remaja 

menjadi terlalu peka terhadap perubahan-perubahan dan perkembangan-

perkembangan yang ada, termasuk perubahan dan perkembangan gaya hidup 

(lifestyle) yang salah satunya meliputi perkembangan dalam gaya berpakaian dan 

berdandan (Panji, 2014).  
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Remaja yang pada masa perkembangannya mempunyai minat yang tinggi 

pada penampilan diri (Papalia & Feldman, 2014) cenderung berusaha untuk 

mengikuti tiap-tiap perubahan dan perkembangan yang ada tersebut, remaja 

berlomba-lomba untuk tampil up to date sesuai dengan perkembangan yang ada. 

Para remaja seringkali membeli barang-barang yang mereka lihat melalui online 

shop tanpa mempertimbangkan manfaatnya terlebih dahulu. Mereka membeli 

barang-barang tersebut hanya untuk mengikuti hasratnya dan bukan karena 

kebutuhannya. Hal ini seiring dengan penelitian Fitriani dan Romas  (2014) yang 

menyebutkan untuk memenuhi hasratnya dalam mempertahankan penampilan 

yang menarik dan khas, remaja mempunyai keinginan untuk membeli yang tinggi 

dan mereka tidak dapat menahan diri untuk membeli barang yang tidak 

diperlukan, sehingga seringkali para remaja cenderung berbelanja secara 

berlebihan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Arysa (2013) dijelaskan 

bahwa remaja mempunyai kepekaan terhadap apa yang sedang trend, remaja 

cenderung mengikuti mode yang beredar, sedangkan mode itu sendiri terus 

menerus menuntut rasa tidak puas pada konsumen sehingga mendorong 

konsumen untuk terus mengkonsumsinya yang pada akhirnya membuat remaja 

mempunyai pola hidup konsumtif.  

Perilaku konsumtif dikalangan para remaja merupakan fenomena yang 

cukup banyak ditemui di kota-kota besar, salah satunya adalah remaja di kota 

Palembang. Perilaku konsumtif begitu dominan di kalangan remaja karena secara 

psikologis remaja masih berada dalam proses mencari jati diri dan sangat sensitif 

terhadap pengaruh dari luar. Pada dasarnya, berbelanja merupakan kesenangan 
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bagi semua orang. Berbelanja barang-barang yang dibutuhkan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari sah-sah saja bila masih dalam tahap wajar. Dikatakan 

tidak wajar apabila seseorang berbelanja bukan karena unuk memenuhi kebutuhan 

melainkan hanya karena keinginan ataupun kesenangan tanpa berpikir rasional, 

hal inilah yang disebut dengan perilaku konsumtif  (Sumartono, 2002).  

Berbagai macam kemudahan dan promosi-promosi yang menarik yang 

ditawarkan melalui online shopping  pada kenyataannya membuat remaja mudah 

tergiur, sehingga tidak lagi membeli barang atas dasar kebutuhan, melainkan 

hanya karena keinginan dan untuk memenuhi hasrat kepuasan diri semata. Hal ini 

terlihat berdasarkan survei yang peneliti lakukan pada 31 remaja putri di kota 

Palembang dengan rentang usia 18 hingga 23 tahun pada tanggal 13 September 

2017. Semua responden mengaku pernah berbelanja secara online 

dansebanyak51,6% responden memiliki intensitas berbelanja hampir setiap hari.  

Sebanyak 35,5% responden mengaku tertarik untuk berbelanja secara 

online karena terdapat tawaran yang menarik seperti diskon, promo, dan bonus. 

Sebanyak 51,6% responden mengaku tertarik untuk berbelanja secara online 

karena produk yang ditawarkan sedang trend. Sebanyak 89,9% responden tertarik 

untuk berbelanja secara online karena produk yang ditawarkan sesuai dengan apa 

yang saat ini sedang banyak digunakan oleh seseorang yang mereka idolakan. Hal 

ini sesuai dengan indikator perilaku konsumtif menurut Sumartono (2002) yaitu 

konsumen membeli produk hanya karena iming-iming hadiah dan membeli hanya 

untuk menjaga simbol status serta untuk konformitas terhadap model yang 

mengiklankan. 
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Sebanyak 100% responden mengaku pernah membeli produk yang sama 

dengan spesifikasi yang berbeda karena ingin mencoba produk tersebut dengan 

berbagai merek yang berbeda. Hasil survey ini menunjukkan salah satu indikator 

perilaku konsumtif yaitu membeli karena hanya ingin mencoba lebih dari dua 

produk sejenis. Lebih lanjut, sebanyak 86,8% responden yang mengatakan bahwa 

mereka sering kali membeli produk yang sebenarnya saat itu tidak sedang atau 

belum mereka butuhkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sumartono (2002) yang 

mengatakan bahwa perilaku konsumtif adalah tindakan membeli barang yang 

tidak didasarkan pada faktor kebutuhan melainkan hanya karena faktor keinginan. 

Dari hasil survey tersebut, dapat terlihat bahwa terdapat perilaku konsumtif yang 

dilakukan oleh remaja putri di kota Palembang. 

Hal ini didukung oleh wawancara yang dilakukan dengan 13 orang remaja 

putri di kota Palembang pada tanggal 16 September 2017, diperoleh hasil semua 

responden sering memanfaatkan online-shop untuk berbelanja. Responden 

mengaku tertarik untuk berbelanja secara online umumnya karena terpengaruh 

oleh promosi-promosi seperti brand produk yang ditawarkan adalah produk yang 

eksklusif yang sedang banyak diinginkan oleh teman-temannya sehingga 

responden merasa bangga dan lebih percaya diri jika bisa memilikinya lebih dulu 

meskipun untuk mendapatkan produk eksklusif terbaru mereka harus 

mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Responden juga mengatakan mereka 

tertarik untuk berbelanja online karena ingin memiliki barang yang sama dengan 

yang dimiliki oleh teman atau influencer idola merekaagar dianggap mengikuti 

trend yang sedang popular saat ini dan tidak dianggap ketinggalan jaman. Hasil 
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wawancara ini menunjukkan aspek perilaku konsumtif menurut Sumartono (2002) 

yaitu membeli produk hanya untuk menjaga gengsi, dan membeli produk dengan 

harga mahal dianggap prestige sehingga menimbulkan rasa percaya diri bagi para 

responden, serta hanya untuk konformitas dengan lingkungan ataupun seseorang 

yang mereka idolakan. 

Para responden tersebut mengaku barang-barang yang mereka beli melalui 

online shop seringkali tidak terpakai atau dipakai hanya satu kali saja karena 

merasa tidak cocok dengan produk tersebut dan ingin mencari produk lain yang 

lebih cocok, ataupun seringkali karena iming-iming dari produk merek lain dirasa 

lebih menjanjikan. Hal ini menjelaskan bahwa para responden tersebut seringkali 

membeli produk yang sebenarnya tidak mereka butuhkan, sedangkan membeli 

produk yang tidak dibutuhkan menurut Sumartono (2002) adalah perilaku 

konsumtif. Hasil penelitian Fitriani dan Romas (2014) menunjukkan bahwa 

perilaku konsumtif di kalangan remaja mampu meningkatkan angka tindak 

kriminal. Hal ini diperkuat oleh data yang di rilis oleh Pemberdayaan Perempuan 

dan Anak (PPA) bahwa tindak kriminalitas yang melibatkan kalangan usia remaja 

kian mengalami peningkatan, dengan faktor ekonomi dan pemenuhan kebutuhan 

sangat mendominasi penyebab terjadinya berbagai kasus Kriminal tersebut.  

Menurut Swastha dan Handoko (1987) ada dua faktor yang menyebabkan 

remaja berperilaku konsumtif, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal 

yang mempengaruhi perilaku konsumtif pada remaja terdiri dari kebudayaan, 

kelas sosial, keluarga, kelompok sosial dan kelompok referensi. Faktor internal 

yang mempengaruhi perilaku konsumtif pada remaja adalah motivasi, 
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pengamatan, kepribadian, sikap, dan konsep diri. Konsep diri menurut Calhoun 

dan Acocella (1995) adalah pandangan atau gambaran mental mengenai diri 

sendiri yang terdiri dari pengetahuan tentang diri sendiri, harapan bagi diri sendiri, 

dan penilaian tentang diri sendiri.  

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 31 remaja putri di kota 

Palembang dengan rentang usia 12-23 tahun pada tanggal 9 Februari 2018, 

diperoleh hasil 51,9% responden tidak mengetaui kelebihan yang mereka miliki 

karena merasa belum menemukan potensi dari diri mereka dan menganggap 

bahwa diri mereka biasa saja. 100% responden mengetahui kekurangan yang 

mereka miliki namun 58,1% responden mengaku tidak dapat menerima 

kekurangan tersebut karena membuat mereka merasa kurang percaya diri. 

Sebanyak 45,1% responden tidak mengetahui bagaimana orang lain menilai diri 

mereka. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian responden belum memiliki 

pengetahuan yang baik mengenai diri mereka sendiri, dimana pengetahuan 

tentang diri sendiri juga dapat berasal dari pengetahuan mengenai penilaian dari 

orang lain.  

Selanjutnya, 54,8% responden merasa tidak yakin akan memiliki masa 

depan yang baik, umumnya karena merasa tidak memiliki prestasi akademik yang 

baik dan merasa bahwa persaingan di masa depan akan semakin sulit. Sebanyak 

74,1% responden mengaku bahwa mereka mudah menyerah ketika menghadapi 

kegagalan karena ketika gagal mereka merasa bahwa usaha yang telah mereka 

lakukan hanya sia-sia. Sebagian besar responden tidak mempunyai harapan bagi 

diri mereka sendiri untuk menjadi yang ideal di masa depan.  
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Sebanyak 48,3% responden merasa diri mereka tidak menarik, karena 

mempunyai beberapa kekurangan dalam hal penampilan fisik dan 67,7% 

responden mengaku seringkali merasa minder ketika bersama teman yang 

dianggap lebih menarik dari mereka. 45,5% merasa bahwa diri mereka tidak 

begitu disukai oleh orang lain, umumnya karena menganggap diri mereka biasa-

biasa saja. Sebagian responden memiliki penilaian yang negatif mengenai diri 

mereka sendiri.  

Dari hasil survey diatas dapat disimpulkan bahwa responden dalam 

penelitian ini memiliki konsep diri yang negatif. Hal ini senada dengan pendapat 

dari Calhoun dan Acocella (1995) bahwa individu yang memiliki konsep diri 

negatif adalah individu yang tidak begitu memiliki pengetahuan mengenai diri 

mereka sendiri, tidak memiliki pengharapan, dan memiliki penilaian atau harga 

diri yang rendah. Sementara Ermawati dan Indriyati (2011) dalam penelitiannya 

menjelaskan bahwa konsep diri negatif adalah individu merasa rendah diri dengan 

kekurangan yang ada pada dirinya dan tidak memiliki pandangan teguh dan 

cenderung mudah terbujuk rayu oleh eksternalnya. Dalam psikologi konsumen 

(Sumarwan, 2015) remaja yang mempunyai konsep diri positif cenderung tidak 

mudah terpengaruh oleh eksternalnya sehingga tidak berperilaku konsumtif, 

sedangkan remaja yang memiliki konsep diri negatif cenderung berperilaku 

konsumtif karena mudah terpengaruh.  

Berdasarkan pemaparan diatas, terlihat bahwa kemajuan teknologi yang 

berlangsung terus-menerus dan menyebabkan perubahan dalam gaya hidup 

menjadikan para remaja kurang mampu menahan diri untuk membeli produk-



10 
 

 
 

produk secara berulang yang sering kali belum atau tidak sedang mereka 

butuhkan. Selain itu, remaja dengan konsep diri negatif cenderung mudah 

terpengaruh oleh lingkungannya, yang membuat remaja tersebut seringkali 

mencoba produk-produk keluaran terbaru dengan alasan mencari produk yang 

lebih cocok atau lebih bagus dari produk yang sudah mereka miliki meskipun 

mereka sebenarnya tidak mengetahui apakah mereka benar-benar membutuhkan 

produk tersebut atau tidak. Pembelian produk secara berulang dan terus menerus 

dalam jangka waktu lama akan berpengaruh pada gaya hidup dan perilaku para 

remaja putri tersebut, yang mengarah pada perilaku konsumtif.  

 Berdasarkan fenomena diatas, maka dari itu peneliti ingin melakukan 

penelitian dengan judul “Peran Konsep Diri Terhadap Perilaku Konsumtif 

Melalui Online Shopping Pada Remaja Putri di Kota Palembang”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada peran konsep diri terhadap perilaku konsumtif melalui online 

shopping pada remaja putri di kota Palembang?  

 

C. Tujuan penelitian 

Mengetahui peran konsep diri terhadap perilaku konsumtif melalui online 

shopping pada remaja putri di kota Palembang 

 

D. Manfaat penelitian 
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1. Kegunaan Teoritis  

Untuk peningkatan khasanah ilmu psikologi, khususnya psikologi sosial dan 

psikologi konsumen  

2. Kegunaan Praktis  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan nilai 

sosial, untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam bersikap dan 

berperilaku bagi para pembaca terutama pengguna internet dan khusunya 

remaja putri agar lebih bijak dalam menggunakan internet dan online shopping 

dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, dengan adanya penelitian ini 

diharapkan dapat mengurangi dampak dari perilaku konsumtif yaitu mencegah 

peningkatan angka tindak kriminal di kalangan remaja.  

E.Keaslian Penelitian 

Untuk menunjukan keaslian penelitian ini, maka peneliti mengambil 

beberapa penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan, antara lain: 

Penelitian yang dilakukan oleh Rheisy Dhia Aini pada tahun 2016 dengan 

judul “Hubungan kontrol diri dengan perilaku konsumtif pada mahasiswa 

universitas X di Yogyakarta”. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdapat 

hubungan yang negatif antara kontrol diri dengan perilaku konsumtif pada remaja 

putri di universitas X Yogyakarta yaitu semakin rendah kontrol diri individu maka 

perilaku konsumtifnya akan semakin tinggi.Perbedaan dengan penelitian yang 

akan dilakukan dengan penelitian ini yaitu variabel perilaku konsumtif di ukur 

bersama variabel kontrol diri sebagai variabel bebas, kemudian subjek yang 
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digunakan adalah remaja putri yang berusia 15-20 tahun yang berdomisili di 

Yogyakarta.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ririn Anggreini dan Sulis Mariyanti pada 

tahun 2014, dengan judul “Hubungan antara kontrol diri dan perilaku konsumtif 

remaja putri universitas esa unggul”. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini 

adalah terdapat hubungan yang negatif antara kontrol diri dengan perilaku 

konsumtif.  Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian ini 

adalah variabel perilaku konsumtif diukur bersama variabel kontrol diri sebagai 

variabel bebas, dengan menggunakan subjek remaja putri yang merupakan 

mahasiswi unversitas esa unggul dan dilakukan di kota Jakarta.  

Penelitian yang dilakukan oleh Zinti Munazzah pada tahun 2016 dengan 

judul “Hubungan kontrol diri dengan perilaku konsumtif pada remaja putri 

perbankan syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang”. Hasil yang diperoleh 

dari penelitian ini adalah terdapat hubungan negatif antara harga diri dengan 

perilaku konsumtif, semakin tinggi harga diri seseorang maka semakin rendah 

perilaku konsumtif. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian 

ini adalah variabel perilaku konsumtif diukur bersama variabel harga diri sebagai 

variabel bebas, dengan menggunakan subjek penelitian remaja putri yang 

berstatus sebagai mahasiswi di UIN Malang dan penelitian ini dilakukan di kota 

Malang.  

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Hidayat dan Chandra Kurniawan 

pada tahun 2016, dengan judul “Pengaruh konsep diri dan kepercayaan diri 
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terhadap perilaku konsumtif pembelian gadget pada mahasiswa fakultas hukum 

non reguler universitas islam riau”. Diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh 

positif yang signifikan antara konsep diri dan kepercayaan diri dengan perilaku 

konsumtif. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian ini 

adalahperilaku konsumtif diukur bersama dua variabel bebas yaitu konsep diri dan 

kepercayaan diri, menggunakan mahasiswa fakultas hukum non regular di 

universitas islam Riau sebagai subjek, dan dilakukan di Riau.   

Penelitian yang dilakukan oleh Denny Aprilia Nanda pada tahun 2015, 

dengan judul “Hubungan antara konformitas dan harga diri dengan perilaku 

konsumtif pada remaja putri di SMAN2 Ngawi”. Hasil dari penelitian ini adalah 

terdapat hubungan yang negatif antara konformitas dan harga diri dengan perilaku 

konsumtif. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan peneliti adalah 

variabel perilaku konsumtif diukur bersama variabel konformitas dan variabel 

harga diri, selanjutnya subjek yang digunakan dalam peneltian ini adalah remaja 

putri yang merupakan siswi dari SMAN 2 Ngawi.  

Penelitian yang dilakukan oleh Azizi Yahaya pada tahun 2009, dengan 

judul “The relationship between self concept and communication skills towards 

academic achievement among secondary school students in Johor Bahru”. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara konsep diri dan 

kemampuan komunikasi terhadap prestasi akademik pada siswa di Johor 

bahru.Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan 

antara konsep diri dan kemampuan komunikasi dengan prestasi akademik. 

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian ini adalah variabel 
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konsep diri diukur bersama variabel kemampuan komunikasi dengan variabel 

prestasi akademik sebagai variabel terikat, penelitian ini menggunakan siswa dan 

siswi sebagai subjek, dan dilakukan di Johor Bahru. 

Penelitian yang dilakukan oleh Elias G. Rizkallah dan Andrew Truong 

pada tahun 2010 dengan judul “Consumptive behavior, promotional preferences, 

and shopping patterns of hispanic americans : an empirical perspective”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola berbelanja masyarakat Amerika 

hispanik. Hasil dari penelitian ini adalah perilaku berbelanja  masyarakat Amerika 

hispanik lebih banyak dipengaruhi oleh kebudayaan, dan membuktikan bahwa 

preferensi promosi dan perilaku konsumtif sangat sedikit pengaruhnya bagi pola 

berbelanja masyarkat Amerika hispanik tersebut.  Perbedaan penelitian yang akan 

dilakukan dengan penelitian ini adalah variabel perilaku konsumtif diukur 

bersama preferensi promosi untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pola 

berbelanja, dengan menggunakan subjek 120 orang dewasa Amerika hispanik.  

Berdasarkan uraian diatas, maka meskipun telah dilakukan penelitian 

sebelumnya baik penelitan yang berkaitan dengan variabel konsep diri maupun 

variabel perilaku konsumtif, namun tetap terdapat perbedaan pada variabel, 

tempat penelitian, media yang digunakan yaitu internet (online shop) dan subjek 

penelitian, dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Dengan demikian, maka 

penelitian yang akan dilakukan dengan judul pengaruh konsep diri terhadap 

perilaku konsumtif melalui online shopping pada remaja putri di kota Palembang 

dapat di pertanggungjawabkan keasliannya.  
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