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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. E-commerce 

1. Pengertian E-commerce 

Menurut Laudon dan Laudon (Maulana et al., 2015) E-Commerce adalah 

suatu proses membeli dan menjual produk -produk secara elektronik oleh 

konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai 

perantara transaksi bisnis. Media yang dapat digunakan dalam aktivitas e-

commerce adalah world wide web internet. 

2. Komponen E-commerce 

Menurut Hidayat (Maulana et al., 2015) ada beberapa kelebihan yang 

dimiliki e-commerce dan tidak dimiliki oleh transaksi bisnis yang dilakukan 

secara offline, beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut ini : 

a. Produk: Banyak jenis produk yang bisa dipasarkan dan dijual melalui 

internet seperti pakain, mobil, sepeda dll. 

b. Tempat menjual produk: tempat menjual adalah internet yang berarti 

harus memiliki domain dan hosting. 

c. Cara menerima pesanan: Email, telpon, sms dan lain-lain. 

d. Cara pembayaran: Credit card, Paypal, Tunai 

e. Metode pengiriman: Menggunakan Pos Indonesia, EMS, atau JNE 

f. Customer service: email, Contact us, Telepon, Chat jika tersedia dalam 

software 

 

B. Perilaku konsumtif 

 

1. Pengertian Perilaku Konsumtif  

Menurut Tambunan ( dalam Meganingrum & Fauziah, 2017) 

menjelaskan bahwa perilaku konsumtif adalah adanya keinginan untuk 

mengkonsumsi atau menggunakan barang-barang yang sebenarnya kurang 

diperlukan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan maksimal . Perilaku 

Konsumtif , merupakan tindakan membeli barang yang tidak terlalu diperlukan 

secara berlebihan dan semata-mata untuk mencari kepuasan, kesenangan fisik 

serta sekedar mencoba sesuatu yang baru yang diukur dari aspek-aspek 

impulsif, pembelian tidak rasional dan pemborosan (Indriyati & Irmawati, 

2011). Hasibuan (dalam Mardiah, 2019) mengartikan perilaku konsumtif 

merupakan kegiatan manusia sebagai pembeli dalam yang membeli suatu 
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barang yang tidak didasar kebutuhan dan pertimbangan yang yang matang, 

namun hanya berdasarkan hasrat dan keinginan semata yang dipengaruhi oleh 

faktor emosi yang berlebihan.  

Perilaku konsumtif adalah suatu bentuk tindakan memakai produk yang 

tidak tuntas yang berarti belum habis  produk yang digunakan, seseorang 

terebut sudah membeli produk tersebut dengan jenis yang sama tetapi dari 

merek yang berbeda menurut Sumartono dalam (Haryani & Dewanto, 2015). 

Menurut Dwi Astuti ( dalam Kanserina, 2015) perilaku konsumtif dapat 

diartikan sebagai sebuah tindakan menggunakan produk yang tidak selesai 

yang berarti, belum selesai sebuah produk digunakan, seseorang telah 

menggunakan produk dengan jenis yang sama dari merek lainnya atau 

membeli barang karena adanya hadiah yang ditawarkan atau membeli suatu 

produk karena banyak orang memakai barang tersebut. Perilaku konsumtif 

merupakan kecenderungan manusia untuk melakukan konsumsi tiada batas, 

membeli sesuatu yang berlebihan atau secara tidak terencana (Chita et al., 

2015). 

Menurut Mowen ( dalam Sokalia & Puri, 2020) perilaku konsumtif 

adalah perilaku tanpa perencanaan dan kebutuhan melainkan karena suatu 

pemenuhan keinginan yang tidak diimbangi dengan kondisi keuangan. 

Menurut Lubis ( dalam Adiputra & Moningka, 2012) perilaku konsumtif 

adalah suatu  perilaku yang tidak lagi didasarkan pada pertimbangan yang 

rasional, melainkan  karena keinginan yang sudah tidak mencapai taraf tidak 

rasional  lagi, perilaku  konsumtif melekat pada seseorang bila orang tersebut 

membeli diluar kebutuhan  rasional, dan pembelian tidak lagi didasarkan pada 

faktor kebutuhan ( need ) tetapi  sudah pada faktor keinginan (want).  

Berdasar beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

perilaku konsumtif adalah sebuah perilaku seseorang atau individu dalam 

melakukan pembelian dan menggunakan suatu barang yang tidak begitu 

dibutuhkan dan tidak didasarkan pada pertimbangan yang rasional terlebih 

dahulu namun lebih mengutamakan keinginan dan kesenangan saja. 

 

2. Aspek Perilaku Konsumtif 

Lina, dan Rosyid (dalam Nurhaini, 2018) menyatakan terdapat beberapa 

aspek-aspek perilaku konsumtif, yaitu; 

a. Pembelian Implusif (impulsive buying). Impulsive, merupakan perilaku 

membeli konsumen semata-mata karena didasari oleh hasrat yang tiba-tiba 

dan dilakukan tanpa melalui pertimbangan dan perencanaan serta 
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keputusan ditempat pembelian. Tanpa memanfaatkan informasi yang ada 

seperti pertimbangan implikasi dan tindakan yang dibuat sebelum 

memutuskan untuk membeli  

b. Pembelian berlebihan (wasteful buying). Menggambarkan pemborosan 

sebagai salah satu perilakuli yang menghambur-hamburkan banyak uang 

tanpa didasari adanya kebutuhan yang jelas. 

c. Pembelian tidak rasional (non rasional buying). Perilaku membeli yang 

tidak rasional. Suatu perilaku dalam mengkonsumsi dikatakan tidak 

rasional jika konsumen tersebut membeli barang tanpa dipikirkan 

kegunaanya terlebih dahulu. Pembelian yang dilakukan bukan karena 

kebutuhan, tetapi karena gengsi agar dapat dikesan sebagai orang yang 

modern atau mengikuti mode.  

Tambunan (dalam ASRI, 2017) berpendapat dua aspek mendasar, yaitu : 

a. Adanya suatu keinginan mengkonsumsi secara berlebihan. Hal ini akan 

menimbulkan pemborosan dan bahkan inefisiensi biaya, apalagi bagi 

mahasiswa yang belum mempunyai penghasilan sendiri. 

b. Perilaku tersebut dilakukan bertujuan untuk mencapai kepuasan semata. 

Kebutuhan yang dipenuhi bukan merupakan kebutuhan yang utama 

melainkan kebutuhan yang dipenuhi hanya sekedar mengikuti arus mode, 

ingin mencoba produk baru, ingin memperoleh pengakuan sosial tanpa 

memperdulikan apakah memang dibutuhkan atau tidak  

(Fromm, 2008) membagi perilaku konsumtif menjadi empat aspek, yaitu:  

a. Pemenuhan keinginan Pembelian barang yang dilakukan berlebihan dan 

bertujuan hanya untuk memuaskan keinginan semata. Seringkali disertai 

keinginan untuk mendapatkan keuntungan seperti hadiah, potongan harga, 

dan kepercayaan diri, sehingga kepuasanyang didapat menjadilebih besar. 

b. Barang diluar jangkauan Pembelian suatu barang yang dilakukan tanpa 

pertimbangan rasional dan lebih mementingkan keinginan semata, 

sehingga individu memaksakan untuk membeli produk atau barang diluar 

kemampuan finansialnya. 

c. Barang tidak produktif pembelian produk yang didasari motif emosional 

dan situasi ketika terjadi pembelian. Individu seringkali membeli produk 

yang tidak produktif atau bersifat pemborosan karena keputusan individu 

saat membeli bukan keputusan yang rasional. 

Status. Merupakan sebuah pembelian dengan niatan untuk memperoleh 

status tertentu. Dalam menjaga eksistensinya individu perlu untuk mengikuti 

perkembangan trend yang ada.Barang yang dimiliki individu 
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mempresentasikan status yang dimilikinya dalam masyarakat. Berdasarkan 

pendapat beberapa ahli yang telah diuraikan, aspek-aspek perilaku konsumtif 

yaitu pembelian impulsif, pembelian berlebihan, dan pembelian tidak rasional, 

dari penjabaran aspek-aspek perilaku konsumtif dari beberapa pendapat ahli 

diatas, peneliti menggunakan aspek teori menurut Lina dan Rosyid ( dalam 

Nurhaini, 2018) karena aspek tersebut memiliki penjelasan yang lebih mudah 

dipahami dan menjelaskan secara rinci tentang perilaku konsumtif.  

 

3. Faktor Perilaku Konsumtif 

Stanton (Nurhaini, 2018) menyatakan terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu:  

a. Kekuatan Sosial Budaya  

1) Faktor budaya. Budaya dapat didefinisikan sebagai hasil kreativitas 

manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya yang sangat 

menentukan bentuk perilaku dalam kehidupanya sebagai anggota 

masyarakat. Kebudayaan merupakan suatu hal yang kompleks yang 

meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, adat, 

kebiasaan, dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat. 

2) Faktor Kelas Sosial. Kelas sosial didefinisikan sebagai suatu 

kelompok yang terdiri dari sejumlah orang yang mempunyai 

kedudukan yang seimbang dalam masyarakat 

3) Faktor Kelompok Anutan (small reference group). Kelompok anutan 

didefinisikan sebagai suatu kelompok yang mempengaruhi sikap, 

pendapat, norma, dan perilaku konsumen. lebih lanjut perilaku 

konsumen dipengaruhi oleh kelompok anutan yang mereka menjadi 

anggotanya atau yang mereka cita-citakan. Pengaruh kelompok 

anutan terhadap perilaku konsumen antara lain dalam menentukan 

produk dan merek yang mereka gunakan yang sesuai dengan aspirasi 

kelompok. Adanya pengaruh kelompok sebaya (peer group) dan 

kelompok acuan (reference group). Individu yang banyak berinteraksi 

pada orang-orang yang memiliki gaya hidup konsumtif, maka 

individu tersebut cenderung memiliki perilaku konsumtif pula. 

4) Faktor Keluarga. Keluarga dapat didefinisikan sebagai suatu unit 

masyarakat yang terkecil yang perilakunya sangat mempengaruhi dan 

menentukan dalam pengambilan keputusan membeli. Lebih lanjut 

keluarga merupakan, lingkungan utama dan pertama bagi anak, 

dengan demikian unit yang berpengaruh terhadap proses 

pengambilan keputusan, termasuk yang berkaitan dengan sikap dan 
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perilaku konsumsi. Kebiasaan dalam keluarga dalam menggunakan 

suatu barang dan jasa akan menjadi model bagi anak. 

b. Kekuatan Faktor Psikologis  

1) Faktor pengalaman belajar. Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu 

perubahan perilaku akibat pengalaman sebelumnya. Perilaku 

konsumen dapat dipelajari karena sangat dipengaruhi oleh 

pengalaman belajarnya. Pengalaman belajar konsumen akan 

menentukan tindakan dan pengambilan keputusan membeli. 

2) Faktor Kepribadian. Kepribadian dapat didefinisikan sebagai suatu 

bentuk dari sifat-sifat yang ada pada diri individu yang sangat 

menentukan perilakunya. Kepribadian konsumen sangat ditentukan 

oleh faktor internal dirinya (motif, IQ, emosi, cara berfikir, persesi) 

dan faktor eksternal dirinya (lingkungan fisik, keluarga, masyarakat, 

sekolah, lingkungan alami). 

3) Faktor Sikap dan Keyakinan. Sikap dapat didefinisikan sebagai suatu 

penilaian kognitif seseorang terhadap suka atau tidak suka, perasaan 

emosional yang tindakanya cenderung ke arah berbagai objek atau 

ide. Sikap dapat pula diartikan sebagai kesiapan seseorang untuk 

melakukan suatu tindakan atau aktivitas. Sikap sangat mempengaruhi 

keyakinan, begitu pula sebaliknya, keyakinan menentukan sikap. 

Dalam hubunganya dengan perilaku konsumen, sikap dan keyakinan 

sangat berpengaruh dalam menentukan suatu produk, merek, dan 

pelayanan. 

 

C. Konsep Diri 

 

1. Pengertian Konsep Diri 

Rakhmat ( dalam Indriyati & Irmawati, 2011) mengatakan bahwa konsep 

diri adalah cara individu tersebut memandang atau melakukan penilaian 

terhadap dirinya sendiri. Konsep Diri, merupakan harapan seseorang dengan 

dirinya atau cara individu memandang dirinya sendiri dan cenderung untuk 

bersikap konsisten dengan pandanganya sendiri, yang diukur dengan aspek-

aspek pemahaman tentang dirinya, adanya pengharapan untuk mencapai 

kesuksesan, penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya 

(Indriyati & Irmawati, 2011) 

konsep diri adalah gambaran diri dari seseorang mengenai dirinya, apa 

yang diyakini tentang dirinya, menggambarkan keseluruhan dari kemampuan 

dan sifat serta menentukan bagaimana perasaannya terhadap dirinya sendiri 
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(Wijayanti & Astiti, 2017). Menurut Suryanto ( dalam Suminar & Meiyuntari, 

2015) konsep diri merupakan keyakinan (belief) tentang atribut yang melekat 

pada diri individu yang didapat melalui proses persepsi diri, refleksi atau 

perbandingan sosial. Konsep diri adalah cara seseorang untuk mencapai 

keinginan yang optimal serta untuk merealisasikan hidupnya (Nurhaini, 2018) 

Burns (Pratiwi, Yusuf, 2004) mendefinisikan konsep diri sebagai kesan 

individu terhadap dirinya sendiri secara keseluruhan mencakup pendapatnya 

tentang diri sendiri, pendapatnya tentang gambaran dirinya di mata orang lain 

dan pendapatnya tentang hal-hal yang dapat dicapainya. Mead (Pratiwi, Yusuf, 

2004) mengemukakan bahwa konsep diri merupakan suatu objek yang timbul 

di dalam interaksi sosial sebagai suatu hasil perkembangan dari perhatian 

individu mengenai bagaimana orang lain (significant others) bereaksi terhadap 

dirinya. Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan konsep 

diri adalah sebuah gambaran bagaimana individu tersebut memandang dirinya 

baik atau buruk 

 

 

2. Aspek-Aspek Konsep Diri 

Isi konsep diri menurut pandangan Berzonsky ( dalam Nurhaini, 2018)terdiri 

atas: 

a. Aspek fisik: meliputi penilaian individu terhadap segala sesuatu yang 

dimilikinya 

b. Aspek sosial: meliputi bagaimana peranan sosial yang dimainkan oleh 

individu dan sejauh mana penilaian terhadap kerjanya.  

c. Aspek moral: meliputi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang memberi arti 

dan arah bagi kehidupan seseorang. 

d. Aspek psikis; meliputi pikiran, perasaan, dan sikap individu terhadap 

dirinya sendiri. 

Menurut Steiner (dalam Burns, 1993) ada 3 aspek tentang konsep diri, antara 

lain: 

a. Diri yang dikognisikan merupakan diri yang dasar; konsep diri yang 

dipikirkan sebagai mana apa adanya. 

b. Diri yang lain merupakan diri yang berasal dari penilaian orang lain yang 

dihormati, penilaian-penilaian dari orang lain kepada individu. 

c. Diri yang ideal merupakan seperangkat interpretasi tentang diri individu 

mengenai jenis pribadi yang diinginkan dan diharapkan oleh individu 

yang bersangkutan. 
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Menurut Calhoun dan Acocella (Indriyati & Irmawati, 2011) menyatakan 

bahwa konsep diri terdiri dari aspek yang meliputi:  

a. Pemahaman  

Aspek pertama dari konsep diri adalah pemahaman individu 

terhadap kelebihan serta kekurangan yang dimilikinya. Pemahaman 

tersebut juga berkaitan dengan apa yang diketahui mengenai diri, 

termasuk dalam hal ini jenis kelamin, suku bangsa, pekerjaan, usia dan 

sebagainya. Individu saling memberikan julukan tertentu pada dirinya.  

b. Pengharapan  

Pandangan tentang diri tidak terlepas dari kemungkinan menjadi 

apa di masa mendatang. Pengharapan dapat dikatakan diri ideal. Setiap 

harapan dapat membangkitkan kekuatan yang mendorong untuk mencapai 

harapan tersebut di masa depan.  

c. Penilaian  

Penilaian menyangkut unsur evaluasi, seberapa besar individu 

menyukai diri sendiri. Semakin besar ketidak-sesuaian antara gambaran 

tentang diri yang ideal dan yang aktual maka akan semakin rendah harga 

diri individu. Sebaliknya orang yang punya harga diri yang tinggi akan 

menyukai siapa dirinya, apa yang dikerjakannya dan sebagainya. Dapat 

dikatakan dalam hal ini bahwa dimensi penilaian merupakan komponen 

pembentukan konsep diri yang cukup signifikan. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli yang telah diuraikan, aspek-aspek 

konsep diri adalah pemahaman, pengharapan, dan penilaian. Peneliti 

menggunakan aspek dari Calhoun dan Acocella (Indriyati & Irmawati, 2011) 

karena aspek tersebut memilki penjelasan yang lebih rinci dan mudah dipahami 

3. Faktor Konsep Diri 

Menurut Pudjijogyanti ( dalam Nurhaini, 2018) ada beberapa factor yang 

mempengaruhi konsep diri, yaitu: 

a. Citra fisik: citra fisik seseorang akan terbentuk melalui refleksi dan 

tanggapan dari orang lain mengenai keadaan fisiknya. 

b. Jenis Kelamin: merupakan penentu untuk menetapkan seseorang 

digolongkan sebagai laki-laki atau perempuan berdasarkan fakta-fakta 

biologisnya. 

c. Perilaku Orang Lain: lingkungan pertama yang akan menanggapi perilaku 

seseorang adalah lingkungan keluarga, sehingga dapat dikatakan bahwa 

keluarga merupakan dasar dari pembentukan konsep diri seseorang. 
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d. Faktor Sosial: konsep diri terbentuk karena adanya interaksi seseorang 

dengan orang-orang disekitarnya. 

 

D. Kontrol Diri 

 

1. Pengertian Kontrol Diri 

Pengertian kontrol diri yang dikemukakan oleh Averill ( dalam 

Tripambudi & Indrawati, 2018) merupakan kemampuan individu untuk 

memodifikasi perilaku, kemampuan individu untuk mengelola informasi yang 

tidak penting atau penting dalam kemampuan individu untuk memilih suatu. 

Kontrol diri menurut Borba ( dalam Haryani & Dewanto, 2015) merupakan 

kemampuan tubuh dan pikiran untuk melakukan apa yang mestinya dilakukan. 

Tangney, Baumiester, dan Boone ( dalam Sentana & Kumala, 2017) 

menyebutkan kontrol diri merupakan kemampuan individu untuk menentukan 

perilakunya berdasarkan standar tertentu seperti moral, nilai, dan aturan di 

masyarakat agar mengarah pada perilaku positif. 

Kontrol diri menurut Munandar (Salsabila & Nio, 2019) merupakan 

kemampuan dalam mengendalikan atau mengontrol tingkah laku yang dapat 

memberikan dampak pada seseorang dalam membeli atau bahkan 

menggunakan sesuatu. Goldfried dan Merbaum ( dalam Pujawati, 2016) 

menyatakan bahwa kontrol diri sebagai suatu kemampuan untuk menyusun, 

membimbing, mengatur dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat 

membawa individu ke arah konsekuensipositif. Kontrol diri merupakan suatu 

kecakapan individu dalam kepekaan membaca situasi diri dan lingkungannya 

serta kemampuan untuk mengontrol dan mengelola faktor-faktor perilaku 

sesuai dengan situasi dan kondisi untuk menampilkan diri dalam melakukan 

sosialisasi (Yuniar Angelina, 2013). Menurut Gufron dan Risnawati ( dalam 

Ekasari & Yuliyana, 2012)  kontrol diri merupakan suatu kecakapan membaca 

situasi diri dan lingkungannya. Kontrol diri meupakan kemampuan untuk 

mengontrol dan mengelola faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan 

kondisi untuk menampilkan diri dalam melakukan sosialisasi kemampuan 

untuk mengendalikan perilaku, kecenderungan menarik perhatian, keinginan 

mengubah perilaku agar sesuai untuk orang lain, dan menutupi perasaannya 

(Ekasari & Yuliyana, 2012). Berdasarkan beberapa pengertian diatas kontrol 

diri adalah kemampuan mengontrol dan mengendalikan tingkah laku individu 

dengan dapat mepertimbangkan dampak yang akan didapat individu tersebut. 
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2. Aspek-Aspek Kontrol Diri 

Averill ( dalam Nurhaini, 2018) menyebutkan, terdapat tiga aspek kontrol 

diri, yaitu: 

a. Kontrol perilaku (behavior control). 

 Kontrol perilaku merupakan kesiapan tersedianya suatu respons 

yang dapat secara langsung memengaruhi atau memodifikasi suatu keadaan 

yang tidak menyenangkan. Kemampuan mengontrol perilaku ini diperinci 

menjadi dua komponen, yaitu mengatur pelaksanaan (regulated 

administrastion) 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 menggunkan 

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 menjahui stimulus, menempatkan tenggang waktu diantara 

rangkaian stimulus sebelum waktunya berakhir, dan membatasi 

intensitasnya. 

b. Kontrol Kognitif (cognitif control).  

Kontrol kognitif merupakan kemampuan individu dalam mengolah 

informasi yang tidak dinginkan dengan cara menginterpretasi, menilai, atau 

menghubungkan suatu kejadian dalam suatu kerangkan kognitif sebagai 

adaptasi psikologis atau mengurangi tekanan. Aspek ini terdiri atas dua 

konponen, yaitu memperoleh informasi (information gain) dan melakukan 

penilaian (appraisal). Dengan informasi yang dimiliki oleh individu dapat 

mengantisipasi keadaan tersebut dengan berbagai pertimbangan. Melakukan 

penilaian berarti individu berusaha menilai dan menafsirkan suatu keadaan 

atau peristiwa dengan cara memerhatikan segi-segi positif secara subjektif. 

c. Mengontrol keputusan (decesional control).  

Mengontrol keputusan merupakan kemampuan seseorang untuk 

memilih hasil atau suatu tindakan berdasarkan pada suatu yang diyakini 

atau disetujuinya. Kontrol diri dalam menentukan pilihan akan berfungsi, 

baik dengan adanya suatu kesempatan, kebebasan, atau kemungkinan pada 

diri individu untuk memilih berbagai kemungkinan tindakan. 
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Terdapat lima aspek kontrol diri menurut Tangney, Baumeister, dan 

Boone(Chaq & Suharnan, 2018),yaitu: 

a. Self-discipline 

Aspek ini mengacu pada kemampuan individu dalam kedisiplinandiri. 

Dengan kata lain, seseorangmampu memfokuskan diri saatmelakukan 

tugas. Individu yang memilikiself-discipline mampu menahandirinya dari 

hallain yang mengganggu konsentrasinya. 

b. Deliberate/nonimpulsive 

Kecenderungan individu untuk melakukan sesuatu dengan pertimbangan 

tertentusehingga memilikisifat hati-hati, dan tidak tergesa-gesa. Seseorang 

yang memiliki nonimpulsivemampu bersikaptenang dalambertindak atau 

mengambil keputusan. 

c. Healthy habits 

Kemampuan seseorang dalam mengatur perilaku sehingga menjadi suatu 

kebiasaan yang baik dan sehat bagi orang tersebut. Individu yang 

memiliki healthy habits akan menolak hal lain yang dapat berdampak 

buruk bagi dirinya meskipun sangat menyenangkan. Ia akan 

mengutamakan hal-hal lain yang berdampak positif bagi dirinya meski 

tidak akan berdampak secara langsung. 

d. Work ethic  

Menilai tentang regulasi diri dari etika individu dalam melakukan suatu 

aktivitas sehari-hari. Individu yang memiliki work ethics akan mampu 

menyelesaikan tugasnya tanpa dipengaruhi hal-hal yang ada diluar.Ia akan 

mampu berkonsetrasi pada tugas yang ia kerjakan. 

e. Reliability  

Terkait dengan penilaian individu terhadap kemampuan dirinya dalam 

merancang rencana untuk tujuan tertentu. Individu ini secara konsisten 

akan mengatur perilakunya dalam rangka mencapai tujuan rencananya 

Gong, dkk ( dalam Patty et al., 2017) mengukur kontrol diri menggunakan 

empat aspek yaitu : 

a. Kontrol terhadap pemikiran (kognitif) adalah kemampuan dari individu 

untuk mengendalikan pikiran sehingga menghasilkan sikap yang yang 

positif atau mengarah kepada perilaku yang objektif. 

b. Kontrol terhadap impulse (dorongan hati) adalah kemampuan individu 

untuk mengendalikan diri serta bertindak secara bijak terhadap setiap 

dorongan hati negatif yang muncul secara tiba-tiba. 
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c. Kontrol terhadap emosi adalah kemampuan individu untuk memiliki 

kesadaran diri emosi dalam hubungan dengan diri sendiri maupun dengan 

orang lain. 

d. Kontrol terhadap unjuk kerja adalah kemampuan individu untuk 

memperoleh nilai yang lebih baik dalam jangka waktu panjang. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli yang telah diuraikan, aspek-aspek 

kontrol diri adalah kontrol perilaku, kontrol kognitif, dan kontrol keputuan 

peneliti menggunakan aspek dari Averill ( dalam Nurhaini, 2018) karena aspek 

tersebut memilki penjelasan lebih lengkap dan rinci serta mudah dipahami. 

3. Faktor Kontrol Diri 

Ghufron, & Risnawati ( dalam Nurhaini, 2018) kontrol diri dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, yaitu:  

a. Faktor Internal.  

Faktor internal yang ikut andil terhadap kontrol diri adalah usia dan 

kematangan. Semakin bertambah usia seseorang, 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. 

b. Faktor Eksternal.  

Faktor eksternal ini di antaranya adalah lingkungan keluarga. 

Lingkungan keluarga terutama orangtua menentukan bagaimana 

kemampuan mengontrol diri seseorang 

 

E. Hubungan Konsep Diri dan Kontrol Diri dengan Perilaku 

Konsumtif 

Perilaku konsumtif sangat berpengaruh pada individu khususnya mahasiswa 

karena mahasiswa biasanya dijadikan target pemasaran produk industri, karena sifat 

mereka yang labil, spesifik dan mudah untuk dipengaruhi akibatnya menyulut 

timbulnya berbagai gejala dalam perilaku membeli yang tidak wajar. Menurut 

Tambunan ( dalam Meganingrum & Fauziah, 2017) menjelaskan bahwa perilaku 

konsumtif adalah adanya keinginan untuk mengkonsumsi atau menggunakan 

barang-barang yang sebenarnya kurang diperlukan secara berlebihan untuk 

mencapai kepuasan maksimal, perilaku konsumtif dibagi menjadi 3 aspek yaitu 

pembelian implusif ( imfulsif buying ), pemborosan, dan mencari kesenangan ( non 

rational buying ) semua hal itu mendorong seseorang untuk terus menerus membeli 

sehingga terjerat dalam perilaku konsumtif. 
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Mahasiswa sudah mencapai usia dewasa awal yang seharusnya sudah memiliki 

konsep diri yang menjadi pedoman untuk bersosialisasi. Burns (Pratiwi, Yusuf, 

2004) mendefinisikan konsep diri sebagai kesan individu terhadap dirinya sendiri 

secara keseluruhan mencakup pendapatnya tentang diri sendiri, pendapatnya tentang 

gambaran dirinya di mata orang lain dan pendapatnya tentang hal-hal yang dapat 

dicapainya. Mahasiswa yang memiliki konsep diri positif akan menerima keadaan 

dirinya sendiri dan lebih percaya diri sedangkan mahasiswa yang memilki konsep 

diri negatif tidak akan memilki kepercayaan diri. Mahasiswa yang memiliki konsep 

diri yang negatif kurang bisa menerima keadaan diri sebagai mana adanya sehingga 

mereka cenderung mengkonsumsi produk yang sedang menjadi trend sebagai sarana 

untuk menutupi kekurangannya tersebut, hal itu akan menimbulkan berperilaku 

konsumtif yang bertujuan ingin menjaga gengsi didepan orang lain. Dengan  

membuat dirinya terkenal dan dipandang hebat dilingkungannya dan dengan 

memakai barang-barang yang mahal serta glamor mahasiswa merasa dirinya lebih 

hebat dari orang-orang disekitarnya sehingga dapat meningkatkan rasa percaya 

dirinya, namun jika mahasiswa memiliki konsep diri positif maka mahasiswa akan 

lebih percaya diri dengan dirinya dan tidak mudah merasa tersaingi dengan orang 

disekitarnya. 

Umumnya mahasiswa sudah mempunyai kebebsaan dalam menentukan suatu 

hal, kebebasan itu didapatkan dari orang-orang yang menganggap mereka sudah 

bisa menentukan suatu hal dari baik maupun buruk, tetapi faktanya mahasiwa 

banyak yang masih belum mampu, kebanyakan mahasiswa tidak dapat 

membedakan yang mana kebutuhan mana keinginan. Saat ini kebanyakan 

mahasiswa cenderung memilih gaya hidup yang glamor dan bersenang-senang, 

mahasiswa kerap kali belanja barang-barang untuk menunjang gaya hidup yang 

glamor tersebut. Karena itu mahasiswa dituntut untuk dapat menahan keinginan dan 

hawa nafsunya untuk belanja berlebihan dengan memiliki kontrol diri yang baik. 

Kontrol diri menurut averill ( dalam Tripambudi & Indrawati, 2018) merupakan 

kemampuan individu untuk memodifikasi perilaku, kemampuan individu untuk 

mengelola informasi yang tidak penting atau penting dalam kemampuan individu 

untuk memilih suatu. Dengan kotrol diri yang baik mahasiswa  mampu berfikir 

yang mana sebuah kebutuhan dan yang mana sebuah keinginan sebelum membeli 

suatu barang, juga mahasiswa dapat menentukan siapa yang mengendalikan situasi 

untuk membeli suatu barang dan tidak mudah terpengaruh. 

Karena itu ketika mahasiswa memiliki konsep diri dan kontrol diri yang lemah 

maka akan susah untuk mengontrol perilaku  yang dimilikinya sehingga mudah 

berperilaku secara konsumtif. Uraian diatas menunjukkan bahwa konsep diri adalah 

salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif tapi perilaku konsumtif 
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bisa ditekan dan dikendalikan dengan kontrol diri. Semakin tinggi konsep diri 

semakin rendah perilaku konsumtif hal itu sejalan dengan penelitian (Kusumadewi, 

2018)  bahwa konsep diri dengan perilaku konsumtif memiliki hubungan yang 

nagatif begitupun dengan kontrol diri semakin tinggi kontrol diri semakin rendah 

perilaku konsumtif senada dengan itu  (Chita et al., 2015) mengemukakan Terdapat 

hubungan negatif  anatara kontrol diri dengan perilaku konsumtif 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Hipotesis 

Hipotesis adalah istilah yang memungkinkan peneliti menghubungkan teori 

dengan pengamatan, atau sebaliknya pengamatan dan teori. Maka hipotesis dari 

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Terdapat hubungan antara konsep diri dan kontrol diri dengan perilaku 

konsumtif pada mahasiswa pengguna aplikasi e-commerce. 

2. Terdapat hubungan negatif antara konsep diri dengan perilaku konsumtif pada 

mahasiswa pengguna aplikasi e-commerce. 

3. Terdapat hubungan negatif antara kontrol diri dengan perilaku konsumtif pada 

mahasiswa pengguna aplikasi e-commerce. 
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Kontrol Diri (X2) 
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