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HUBUNGAN ANTARA BIG FIVE PERSONALITY DAN KONFORMITAS 

TEMAN SEBAYA DENGAN IMPULSE BUYING 

 

Abstrak 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara big five 

personality dan konformitas teman sebaya dengan impulse buying pada 

mahasiswi. Hipotesis yang diajukan yaitu : 1) ada hubungan positif antara big five 

personality dengan impulse buying, 2) ada hubungan positif antara konformitas 

teman sebaya dengan impulse buying, dan 3) ada hubungan antara big five 

personality dan konformitas teman sebaya dengan impulse buying. Populasi dalam 

penelitian ini adalah mahasiswi aktif semester 6 fakultas psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta berjumlah 178 orang dengan sampel 100 orang. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampling insidental. Metode 

yang digunakan adalah kuantitatif dengan alat ukur berupa Skala Impulse Buying, 

Skala Big Five Personality dan Skala Konformitas Teman Sebaya. Analisis data 

dilakukan dengan analisis regresi berganda menggunakan program bantu SPSS 

15.0 for windows. Berdasarkan analisis data antara variabel konformitas teman 

sebaya dengan impulse buying diperoleh nilai koefisien korelasi (rxy) sebesar 

0.236  dan (p) sebesar 0.009 (p ≤ 0.05). Artinya  menunjukkan ada hubungan 

positif yang signifikan antara impulse buying terhadap konformitas teman sebaya. 

Berdasarkan analisis data ekstraversion dengan impulse buying diperoleh nilai 

koefisien sebesar 0.063  dan (p) sebesar 0.266 (p > 0.05). Artinya menunjukkan 

ada hubungan positif antara ekstraversion dengan impulse buying. Analisis data 

neuroticism dengan impulse buying diperoleh nilai koefisien korelasi (rxy) sebesar 

0.339 dan (p) sebesar 0.000 (p < 0.05). Artinya menunjukkan ada hubungan 

positif antara neuroticism dengan impulse buying. Antara variabel big five 

personality, konformitas teman sebaya, dan impulse buying diperoleh taraf 

signifikansi sebesar 0,001 (p < 0,05), yang menunjukkan ada hubungan antara big 

five personality, konformitas teman sebaya dan impulse buying pada mahasiswi. 

Variabel big five personality mempengaruhi variabel impulse buying sebesar 2,5% 

dan variabel konformitas teman sebaya mempengaruhi variabel impulse buying 

sebesar 6,4% dan sisanya 91,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel big 

five personality dan impulse buying memiliki kategori yang tergolong sedang. 

Sedangkan variabel konformitas teman sebaya memiliki kategori rendah. 

 

Kata Kunci : big five personality, konformitas teman sebaya, impulse buying, 

mahasiswi 

 

Abstract 
 

The purpose of this study was to determine the relationship between big five 

personality and peer conformity with impulse buying for female students. The 

hypothesis proposed is: 1) there is a positive relationship between big five 

personality and impulse buying, 2) there is a positive relationship between peer 

conformity with impulse buying, and 3) there is a relationship between big five 



2 
 

personality and peer conformity with impulse buying. The population in this study 

were active students in the 6th semester of the psychology faculty of the 

University of Muhammadiyah Surakarta totaling 178 people with a sample of 100 

people. The sampling technique used is incidental sampling technique. The 

method used is quantitative with measuring instruments in the form of Impulse 

Buying Scale, Big Five Personality Scale and Peer Friend's Conformity Scale. 

Data analysis was carried out by multiple regression analysis using the SPSS 15.0 

for Windows auxiliary program. Based on data analysis between peer conformity 

variables with impulse buying, the correlation coefficient (rxy) value was 0.236 

and (p) was 0.009 (p ≤ 0.05). This means that there is a significant positive 

relationship between impulse buying towards peer conformity. Based on data 

analysis between ekstraversion variables and impulse buying, the correlation 

coefficient (rxy) value 0.063  dan (p) sebesar 0.266 (p > 0.05). This means that 

there is relationship positive between ekstraversion towards impulse buying. 

Based on data analysis between neuroticism variables and impulse buying, the 

correlation coefficient (rxy) value 0.339 dan (p) sebesar 0.000 (p < 0.05). This 

means that there is relationship positive between neuroticism towards impulse 

buying. Between big five personality variables, peer conformity, and impulse 

buying obtained a significance level of 0.001 (p <0.05), which shows there is a 

relationship between big five personality, peer conformity and impulse buying for 

female students. Big five personality variables affect the impulse buying variable 

of 2.5% and peer conformity variables affect the impulse buying variable by 6.4% 

and the remaining 91.1% is influenced by other variables. Big five personality and 

impulse buying variable has a categories medium. While peer conformity 

variables have a categories low. 

 

Keywords: big five personality, peer conformity, impulse buying, student 

 

1. PENDAHULUAN 

Penggunaan internet yang meningkat, para penjual banyak membuat iklan untuk 

menjual produk mereka setiap hari salah satunya melalui penjualan online. 

Penjualan online tersebut menawarkan hampir 24 jam/hari dalam seminggu untuk 

berbelanja di waktu senggang, sehingga para konsumen dapat berbelanja dengan 

nyaman kapanpun dan dimanapun selama mereka terhubung dengan internet 

(Zou, 2016). 

Menurut Rook (1987) impulse buying merupakan pengalaman yang begitu 

kuat dan membuat individu untuk membeli suatu barang tanpa direncanakan 

sehingga menimbulkan konflik emosional. Rook menunjukkan bahwa dorongan 

spontanitas untuk membeli kemungkinan akan dipicu oleh pengamatan dengan 

suatu produk. Studi ini menjelaskan kecenderungan pembelian impuls seperti 
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perasaan kekuatan luar biasa yang berasal dari produk dan perasaan intens perlu 

membeli produk dengan segera, kecenderungan pembeli  secara langsung dan 

tidak reflektif, reaksi emosional yang ambigu dan tidak terkendali dan dorongan 

kuat untuk membeli produk dengan segera, seringkali tanpa banyak pertimbangan. 

Pembelian irasional terjadi ketika individu tidak mampu mengontrol apa 

yang harus dan tidak penting dibeli oleh dirinya. Karena akan membuat seseorang 

menjadi pembeli yang impulsif (Sholikhah & Dania, 2017). Individu ketika 

membeli barang berdasarkan karena apa yang mereka “lihat” bukan mereka 

“butuhkan”. Keinginan tersebut menjadi semakin kuat apabila barang – barang 

tersebut menarik dilihat dari segi warna yang indah dan tampilan toko yang unik 

(Youn dan Faber, 2000).  

Menurut Mc Cabe dan Ricciardell (Santrock, 2008) mengatakan salah satu 

aspek psikologis pada saat pubertas yakni munculnya perhatian dalam 

penampilannya. Ketika seorang remaja menampilkan diri di hadapan orang lain, 

maka remaja tersebut akan terlihat menarik, disukai dan diterima oleh orang lain. 

Hal tersebut membuat para remaja untuk menjaga penampilannya mulai dari 

fashion, gadget dan asesoris lainnya. Keinginan tersebut membuat para remaja 

menjadi kurang memikirkan dengan matang ketika membeli barang – barang 

tersebut. Sehingga mereka tidak memperhatikan faktor kebutuhan ketika membeli 

barang. 

Remaja saat ini sangat mudah dipengaruhi oleh iklan – iklan baik di toko 

maupun di internet. Disamping itu remaja juga mendapatkan rekomendasi dari 

teman sebaya mereka yang memberi pengaruh cukup kuat. Hal tersebut terjadi 

karena mereka menjadikan teman sebaya mereka menjadi panutannya. Selain itu 

pengalaman belanja dari teman sebaya juga bisa dijadikan rekomendasi untuk 

individu tersebut karena terpercaya. Dari situlah peran teman sebaya dapat 

membuat seseorang yang awalnya tidak ingin membeli menjadi tertarik dan 

membeli karena diberi rekomendasi (Danuza, 2018) 

Perilaku konsumen dalam kepribadian pelanggan individu sangatlah 

penting karena menentukan keberhasilan saat pembelian impuls. Setiap individu 

memiliki kepribadian yang berbeda. Kepribadian yang digunakan salah satunya 
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adalah trait. Trait merupakan sebuah cara dari seseorang bagaimana individu itu 

dalam mencari solusi dari permasalahannya, bagaimana cara seseorang dalam 

berpikir dan merasakan suatu hal secara kompleks sehingga hal tersbut mampu 

ditunjukkan oleh individu untuk beradaptasi dan berinteraksi dengan 

lingkungannya (McAdams dan Pals, 2006). Trait yang digunakan adalah Big Five 

Personality yang sering digunakan sebagai penentu para konsumen untuk 

melakukan pembelian yang impulsif. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara big five 

personality dan konformitas teman sebaya dengan impulse buying pada 

mahasiswi, untuk mengetahui hubungan antara big five personality pada 

mahasiswi, untuk mengetahui hubungan antara konformitas teman sebaya pada 

mahasiswi dan untuk mengetahui tingkat big five personality, konformitas teman 

sebaya dan impulse buying pada mahasiswi. Hipotesis dalam penelitian ini adalah 

ada hubungan antara big five personality dan konformitas teman sebaya dengan 

impulse buying pada mahasiswi. 

 

2. METODE   

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswi semester 6 

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah yang berjumlah 178. Sampel 

dalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Teknik sampling yang digunakan 

adalah incidental sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan 

yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan penelitian dapat digunakan 

sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai 

sumber data. 

Skala Impulse buying pada penelitian ini menggunakan skala dari Verplanken 

dan Herabadi (dalam Widawati, 2011) yang terdiri dari aspek kognitif dan aspek 

emosi. Terdapat 17 aitem yang terdiri dari 9 aitem favourable dan 8 aitem 

unfavourable.  

Skala Big Five Personality dalam penelitian ini akan menggunakan skala dari 

Ramdhani (2012) yang terdiri dari lima aspek yaitu Ekstraversion, Neuroticism, 
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Openness of experience, Agreeableness, dan Conscientiousness. Terdapat 44 

aitem yang terdiri dari 29 favourable dan 15 unfavourable.  

Skala Konformitas teman sebaya ini menggunakan skala dari Sears (1991) 

yaitu kepercayaan terhadap kelompok, kepercayaan yang lemah terhadap 

penilaian sendiri, rasa takut terhadap celaan sosial, takut menjadi orang yang 

menyimpang dan ketaatan atau kepatuhan. Terdapat 25 aitem yang terdiri dari 13 

favourable dan 12 unfavourable. Penelitian ini menggunakan teknik analisa 

Regresi Berganda untuk menguji hipotesis. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis data Regresi Berganda dengan 

menggunakan bantuan program SPSS diperoleh F hitung sebesar 4.278 dan (p) 

sebesar 0.001 (p < 0.05). Hasil tersebut menunjukan ada hubungan antara big five 

personality dan konformitas teman sebaya terhadap impulse buying pada 

mahasiswi. Dari hasil ini menunjukan bahwa ada hubungan antara big five 

personality dan konformitas teman sebaya dengan impulse buying. Hasil ini juga 

seiring dengan hipotesis yang diajukan oleh peneliti, yaitu jika seorang mahasiswa 

memiliki big five personality dan konformitas teman sebaya yang positif, maka 

impulse buying juga tinggi. Sebaliknya, jika seorang mahasiswa memiliki big five 

personality yang negatif, maka impulse buying juga akan rendah. 

Hasil yang didapatkan sejalan dengan pendapat Engel dan Blackwell (1994) 

faktor-faktor yang mempengaruhi impulse buying terbagi menjadi dua yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau pribadi diantaranya seperti 

perilaku pembelajaran, motivasi yakni dorongan yang muncul dari pembeli untuk 

memenuhi kebutuhan atau keinginannya, kepribadian yakni kepribadian ini dapat 

mempengaruhi konsumen untuk membeli suatu produk, usia, sumber daya 

konsumen dan gaya hidup yakni perilaku para pembeli dapat mempengaruhi gaya 

hidup yang mereka pilih. Gaya hidup sudah menjadi kegiatan, keinginan dan pola 

konsumsi individu. Faktor eksternal atau lingkungan seperti situasi yakni kondisi 

sosial yang menentukan jenis kualitas produk yang akan digunakan dan dibeli 

oleh seseorang, kemudian kelompok dimana perilaku konsumen bisa dipengaruhi 



6 
 

dari oleh sebuah rekomendasi dari keluarga, teman sebaya maupun organisasi, 

kelompok ini nantinya akan memberikan pengaruh langsung terhadap keputusan 

pembelian dan budaya yakni keyakinan atau nilai yang disepakati oleh masyarakat 

dan diturun temurunkan pada tiap – tiap generasi selanjutnya yang pada akhirnya 

membentuk sebuah budaya atau adat istiadat. 

Pada analisis data diperoleh nilai koefisien korelasi (rxy) sebesar 0.236  dan 

(p) sebesar 0.009 (p ≤ 0.05). Hasil tersebut menunjukkan adanya hubungan positif 

signifikan antara impulse buying terhadap konformitas teman sebaya. Artinya jika 

seorang mahasiswa memiliki konformitas teman sebaya yang tinggi, maka 

impulse buying juga tinggi. Sebaliknya, jika seorang mahasiswa memiliki 

konformitas teman sebaya yang rendah, maka impulse buying juga akan rendah. 

Ketika individu memenuhi kebutuhan sosialnya mereka melakukan hal yang 

sifatnya sama seperti perasaan, keyakinan, tujuan dan perilaku (Hakim, 2017). 

Anggota kelompok akan sering bertemu karena memiliki kesamaan pada minat 

dan kepentingan dalam berbagai kegiatan. Kelompok sebaya memberikan 

kesempatan untuk bersosialisasi dengan nilai nilai yang bukan ditentukan oleh 

orang dewasa melainkan dengan teman – teman seusianya. 

Berdasarkan kategori skala konformitas teman sebaya diketahui bahwa 

terdapat 8 % (8 mahasiswa) yang memiliki konformitas teman sebaya sangat 

rendah.  Kategori rendah terdapat 48 % (48 mahasiswa), 42 % (42 mahasiswa) 

memiliki konformitas teman sebaya sedang, 2% (2 mahasiswa) memiliki 

konformitas teman sebaya tinggi, dan 11,11 % (15 mahasiswa) yang memiliki 

konformitas teman sebaya sangat tinggi. Dari jumlah prosentasi terbanyak 

menempati kategori rendah. 

Pada analisis data menunjukkan bahwa antara neuroticism dengan impulse 

buying memiliki koefisien korelasi (rxy) sebesar 0.339 dan (p) sebesar 0.000 (p < 

0.05). Hasil tersebut menunjukkan ada hubungan positif dan signifikan antara 

neuroticism dengan impulse buying. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi neuroticism maka semakin tinggi pula impulse buying, begitu pula 

sebaliknya semakin rendah neuroticism maka semakin rendah pula impulse 

buying. 
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Dimensi kepribadian neuroticism, dimensi ini mengukur kestabilan dan 

ketidakstabilan emosi, individu yang memiliki neuroticism yang tinggi, cenderung 

memiliki emosi yang tidak stabil, sehingga hal tersebut membuat dorongan 

emosionalnya sulit untuk dilawan. Selain itu, individu yang memiliki neuroticism 

yang tinggi akan cenderung memiliki pemikiran yan tidak rasional ketika akan 

melakukan impulse buying karena cenderung memikirkan dampak negatifnya 

(Verplanken dan Herabadi, 2001). Karakteristik tersebut membuat individu 

melakukan impulse buying sebagai aktivitas pembelian yang terjadi secara 

spontan karena adanya dorongan yang kuat dan gigih untuk memiliki produk yang 

disukai. 

Analisis data menunjukkan bahwa antara ekstraversion dengan impulse 

buying memiliki koefisien korelasi (rxy) sebesar 0.063 dan (p) sebesar 0.266 (p > 

0.05). Hasil tersebut menunjukkan ada hubungan positif namun tidak signifikan 

antara ekstraversion dengan impulse buying. Dari hal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa semakin tinggi ekstraversion maka semakin tinggi pula impulse buying, 

begitu pula sebaliknya semakin rendah ekstraversion maka semakin rendah pula 

impulse buying. 

Menurut McCrae dan Costa (dalam Ramdhani, 2012) Individu yang 

memiliki kepribadian ekstraversion cederung ramah, memiliki antusiasme yang 

tinggi, tertarik dengan banyak hal, ambisius terbuka dan suka meluangkan waktu 

untuk menikmati dan mempertahankan hubungan dengan lingkungan sosialnya. 

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa mahasiswa 

yang memiliki kepribadian ekstraversion yang tinggi, sehingga antusiasme yang 

dimiliki pun tinggi, tertarik dengan banyak hal dan ambisius untuk melakukan 

impulse buying, karena individu yang memiliki karakteristik ekstraversion yang 

tinggi memiliki dorongan emosional atau keinginan dalam diri ketika melihat 

produk yang disukai. 

Dimensi kepribadian Opennes of experience dan impulse buying memiliki 

hubungan negatif. Hal tersebut sesuai dengan teori yang mengungkapkan bahwa 

individu yang memiliki kepribadian Opennes of experience yang tinggi cenderung 

aktif dan mampu menyerap informasi baru dengan baik (Costa dan Mc Crae, 
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dalam Pervin & John, 2001), sehingga dengan adanya karakteristik aktif dan 

mampu menyerap informasi dengan baik, mahasiswa yang memiliki kepribadian 

Opennes of experience yang tinggi cenderung selektif dalam mengola informasi 

yang diterima, sehingga lebih hati – hati dalam memutuskan pembelian. 

Kepribadian Agreeableness dengan impulse buying memiliki hubungan 

negatif. Hal tersebut sesuai dengan teori Papalia (2008) yang mengatakan bahwa 

masa dewasa awal usia (22 – 24 tahun) pada umumnya sudah dapat berpikir 

untnuk mengevaluasi sebuah informasi yang didapat, memiliki keyakinan 

berdasarkan pemikiran yang matang serta aktif dengan mempertimbangkan 

kenyataan yang ada, sehingga berdasarkan teori tersebut mahasiswa sudah dapat 

merencanakan dan memutuskan ketika melakukan pembelian. 

Dimensi kepribadian Conscientiousness memiliki hubungan negatif 

dengan impulse buying pada mahasiswi, hal tersebut dapat terjadi karena 

mahasiswa memiliki usia pada klasifikasi dewasa awal yang pada umumnya 

sudah memiliki kontrol diri (Papalia, 2008), sehingga dapat menekan dorongan 

diri untuk tidak melakukan impulse buying yang sifatnya tidak rasional atau tidak 

terencanakan. 

Berdasarkan kategori skala big five personality diketahui bahwa terdapat 

0% atau tidak ada mahasiswa yang memiliki big five personality sangat rendah.  

Kategori rendah terdapat 1 % (1 mahasiswa), 51 % (51 mahasiswa) memiliki big 

five personality sedang, 121,87% (48 mahasiswa) memiliki big five personality 

tinggi, dan 0% tidak ada mahasiswa yang memiliki big five personality sangat 

tinggi. Dari jumlah prosentasi terbanyak menempati kategori sedang. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh sumbangan variabel big five 

personality mempengaruhi variabel impulse buying sebesar 2,5% dan variabel 

konformitas teman sebaya mempengaruhi variabel impulse buying sebesar 6,4% 

dan sisanya 91,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Seperti kontrol diri, usia, 

pekerjaan, pendidikan dan motivasi.  

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah ada hubungan 

antara big five personality dan konformitas teman sebaya dengan impulse buying, 

ada hubungan positif antara konformitas teman sebaya dengan impulse buying 
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pada mahasiswi dan Ada hubungan positif antara ekstraversion dengan impulse 

buying pada mahasiswi. Ada hubungan positif antara neuroticism dengan impulse 

buying pada mahasiswi. Ada hubungan negatif antara agreeableness dengan 

impulse buying pada mahasiswi. Ada hubungan negatif antara opennes of 

experience dengan impulse buying pada mahasiswi. Ada hubungan negatif antara 

conscientiousness dengan impulse buying pada mahasiswi. Penelitian ini tidak 

luput dari kendala seperti pengumpulan data yang digunakan hanya menggunakan 

skala, sehingga data yang didapatkan kurang mendalam untuk melengkapi data, 

dan perlu adanya penambahan teknik pengambilan sampel seperti wawancara 

untuk dapat lebih memperkuat data. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dari penelitian ini, maka ditarik 

kesimpulan: 1) ada hubungan antara big five personality konformitas teman 

sebaya dengan impulse buying pada mahasiswi. 2) ada hubungan positif antara 

konformitas teman sebaya dengan impulse buying pada mahasiswi. 3) ada 

hubungan positif antara ekstraversion dengan impulse buying pada mahasiswi. 4) 

da hubungan positif antara neuroticism dengan impulse buying pada mahasiswi. 5) 

ada hubungan negatif antara agreeableness dengan impulse buying pada 

mahasiswi. 6) ada hubungan negatif antara opennes of experience dengan impulse 

buying pada mahasiswi. 7) ada hubungan negatif antara conscientiousness dengan 

impulse buying pada mahasiswi. 8) tingkat variabel big five personality tergolong 

sedang, 9) tingkat variabel konformitas teman sebaya tergolong rendah dan 10) 

tingkat variabel impulse buying tergolong sedang. Sumbangan efektif big five 

personality terhadap impulse buying sebesar 2,5% dan variabel konformitas teman 

sebaya mempengaruhi variabel impulse buying sebesar 6,4%.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka peneliti dapat memberikan 

saran, yaitu : 1) diharapkan bagi mahasiswa menyiapkan keyakinan, kemandirian 

dan lebih menata dirinya sehingga tidak mudah terpengaruh oleh orang lain atau 

kelompok teman sebayanya dalam melakukan pembelian. Mahasiswa diharapkan 

untuk mengkonsumsi barang – barang yang menjadi kebutuhan dan tidak hanya 
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mempertimbangan aspek emosional semata. 2) Bagi peneliti selanjutnya yang 

tertarik dengan pembelian impulsif diharapkan lebih memperhatikan faktor – 

faktor lain dalam melakukan penelitian. Penelitian selanjutnya juga masih sangat 

diperlukan karakteristik beragam seperti usia, kelas ekonomi, status pekerjaan dan 

penghasilan. 
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