
PENGARUH HUBUNGAN KONFORMITAS DAN KONTROL 

DIRI TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF BELANJA ONLINE 

MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 

 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada 

Jurusan Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

 

 

Diajukan Oleh: 

Galuh Ermayanti 

A210160074 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2021



ii 
 

 HALAMAN PERSETUJUAN 

 

PENGARUH HUBUNGAN KONFORMITAS DAN KONTROL 

DIRI TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF BELANJA ONLINE 

MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA  

 

PUBLIKASI ILMIAH  

 

Oleh: 

 

GALUH ERMAYANTI 

A210160074 

 

 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh: 

Surakarta,  26  Agustus 2021 

 

 

 

M.Fahmi Johan Syah, S.Pd., M.Pd 

NIDN. 0630019001 

 

i 



iii 
 

 HALAMAN PENGESAHAN 

PENGARUH HUBUNGAN KONFORMITAS DAN KONTROL DIRI 

TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF BELANJA ONLINE MAHASISWA 

PENDIDIKAN AKUNTANSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

SURAKARTA  

 

OLEH 

GALUH ERMAYANTI 

A210160074 

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

 Universitas Muhammadiyah Surakarta  

                                     pada hari Kamis, 26 Agustus 2021 

dan dinyatakan telah memenuhi syarat 

 

Dewan Penguji: 

1. M. Fahmi Johan Syah, S.Pd., M.Pd. (………………………….) 

(Ketua Dewan Penguji) 

2. Dr. Djalal Fuadi, M.M.   (……………….…………) 

(Anggota I Dewan Penguji) 

3. Rochman Hadi Mustofa, M.Pd.  (……….…………………) 

(Anggota II Dewan Penguji) 

Dekan 

 

 

Prof. Dr. Sutama, M.Pd. 

NIDN. 0007016002 

 

ii 



iv 
 

HALAMAN PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat 

karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 

tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang 

pernah diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan 

disebutkan daftar pustaka. 

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, 

maka saya akan mempertanggung jawabkan sepenuhnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surakarta,     Agustus 2021 

Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

Galuh Ermayanti 

A210160074 

iii 



1 
 

PENGARUH HUBUNGAN KONFORMITAS DAN KONTROL DIRI 

TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF BELANJA ONLINE 

MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA  

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh hubungan konformitas 

dan kontrol diri terhadap perilaku konsumtif belanja online mahasiswa pendidikan 

akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain survei. Sampel penelitian ini 

109 mahasiswa dari 150 anggota populasi dengan menggunakan teknik sampling 

stratified random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. 

Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil analisis regresi 

linier berganda diperoleh persamaan garis regresi: Y = 54,517 - 0,450X1 - 

0,454X2. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara 

hubungan konformitas dan kontrol diri terhadap perilaku konsumtif belanja online 

mahasiswa pendidikan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta, artinya 

semakin tinggi hubungan konformitas maka semakin rendah perilaku konsumtif, 

semakin tinggi kontrol diri maka semakin rendah perilaku konsumtif.  

Kata kunci: Hubungan Konformitas, Kontrol Diri, Perilaku Konsumtif Belanja 

Online. 

Abstract  

 

This study aims to describe the effect of the relationship between conformity and 

self-control on the consumptive behavior of shopping online students of 

accounting education at Muhammadiyah University of Surakarta. This type of 

research is quantitative research using a survey design. The sample of this 

research is 109 students from 150 population members using stratified random 

sampling technique. Data collection techniques using a questionnaire. Data 

analysis used multiple linear regression analysis. The results of multiple linear 

regression analysis obtained the regression line equation: Y = 54.517 - 0.450X1 - 

0.454X2. The results of the analysis show that there is a negative relationship 

between conformity and self-control on consumptive behavior of shopping online 

for accounting education students at Muhammadiyah University of Surakarta, 

meaning that the higher the conformity relationship, the lower the consumptive 

behavior, the higher the self-control, the lower the consumptive behavior.  

 

Keywords: Conformity Relationship, Self-Control, Shopping Consumptive 

Behavior Online. 
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1.PENDAHULUAN 

Manusia tidak hanya sebagai makhluk sosial, tetapi merupakan makhluk ekonomi 

yang tidak lepas dari kegiatan konsumsi. Sebagai makhluk ekonomi, manusia juga 

tidak dapat hidup tanpa melakukan kegiatan ekonomi, seperti kegiatan konsumsi, 

seorang konsumen akan membelanjakan uang yang ada padanya untuk 

memperoleh kepuasan. Konsumsi diartikan sebagai kegiatan menghabiskan 

barang dan jasa demi memenuhi kebutuhan. Kebutuhan manusia setiap tahunnya 

mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari konsumsi akhir 

rumah tangga sekitar 4,96 – 5,05 % dengan pertumbuhan tertinggi terjadi tahun 

2018 yaitu 5,05% (Badan Pusat Statistik, 2020).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi manusia sebagai makhluk ekonomi 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 1) perbedaan jenis kelamin dan usia akan 

mempengaruhi perbedaan jenis dan jumlah kebutuhan, 2) seseorang yang 

memiliki wawasan dan latar belakang pendidikan tinggi akan mempengaruhi pada 

kebutuhannya, 3) lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi terhadap 

kebutuhannya, 4) status sosial, semakin tinggi status seseorang biasanya 

menyebabkan bertambahnya macam kebutuhan. Hal ini dapat diketahui melalui 

perilaku konsumtif seseorang. 

Perilaku konsumtif adalah suatu bentuk tindakan memakai produk yang 

tidak tuntas yang berarti belum habis produk yang digunakan, seseorang tersebut 

sudah membeli produk tersebut dengan jenis yang sama tetapi dari merek yang 

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

konsumtif  seorang individu sebagai konsumen adalah untuk membeli, 

menggunakan atau mengkonsumsi barang atau jasa secara berlebihan, tidak 

rasional, menimbulkan pemborosan dan hanya mengutamakan keinginan atau 

kesenangan tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau manfaat dari barang atau 

jasa tersebut, bahkan hanya untuk memperoleh pengakuan sosial, mengikuti mode 

yang sedang menjadi trend atau untuk kepuasan tersendiri. Adapun faktor-faktor 

yang mempengaruhi perilaku konsumtif. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif yaitu: 1) Hadirnya 

iklan merupakan pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan pada 

khalayak melalui media massa yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat 

untuk mencoba dan akhirnya membeli produk yang ditawarkan, 2) Konformitas 

terjadi disebabkan karena keinginan yang kuat pada individu untuk tampil 

menarik dan tidak berbeda dari kelompoknya serta dapat diterima sebagai bagian 

dari kelompoknya, 3) Gaya hidup merupakan salah satu faktor utama yang 

munculnya perilaku konsumtif, gaya hidup yang dimaksud adalah gaya hidup 

yang meniru orang luar negeri yang memakai produk mewah dari luar negeri yang 

dianggap meningkatkan status sosial seseorang, 4) Kartu kredit digunakan oleh 

pengguna tanpa takut tidak mempunyai uang untuk berbelanja (Triyaningsih, 

2011). 

Seiring berjalannya waktu pada zaman era modern sekarang kemajuan 

teknologi semakin canggih, sehingga dalam hal berbelanja apapun bisa dengan 

mudah menggunakan online shopping tanpa perlu kita berbelanja pergi ke 

tokonya langsung untuk membeli barang yang akan dibeli. Terdapat kelebihan 

dalam berbelanja online adalah bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja entah 

itu ketika sedang makan, bangun tidur, atau sedang bosan tanpa harus keluar 

rumah, serta hemat waktu dan tenaga tanpa perlu berdandan rapi terlebih dahulu 

dan barang akan sampai pada tempat tujuan dengan waktu yang telah ditentukan.  

Konformitas ialah suatu keadaan dimana seseorang mengubah sikap dan 

tingkah laku agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Kelompok referensi atau 

kelompok sebaya pada remaja membuat remaja menjadi sangat tergantung kepada 

teman sebagai sumber kesenangannya dan keterikatannya dengan teman sebaya 

begitu kuat (Yuliantari & Herdiyanto, 2015). Menurut Marheni dalam 

(Soetjiningsih, 2004) di dalam pembentukan kelompok juga akan diikuti dengan 

adanya perilaku konformitas kelompok, di mana remaja akan menyesuaikan dan 

menyatu dengan kelompok agar dapat diterima oleh kelompoknya.  
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Menurut Baron dan Byrne dalam (Haryani & Dewanto, 2015) menyatakan 

bahwa seseorang konfrom terhadap kelompoknya jika perilaku individu 

didasarkan pada harapan kelompok atau masyarakat. Dasar-dasar yang 

menyebabkannya adalah: 1) Pengaruh sosial normatif. Pengaruh sosial didasarkan 

pada keingingan individu untuk disukai atau diterima oleh orang lain dan agar 

terhindar dari penolakan, 2) Pengaruh sosial informasional. Pengaruh sosial yang 

didasarkan pada keinginan individu untuk menjadi benar. Menurut Maryam 

(2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

konformitas dan kontrol diri terhadap perilaku konsumtif. 

Kontrol diri merupakan kemampuan seseorang untuk menyusun, mengatur, 

dan mengarahkan perilaku seseorang yang dapat membawa ke arah konsekuensi 

yang positif. Kontrol diri berkaitan dengan cara individu mengendalikan emosi 

serta dorongan-dorongan dari dalam dirinya. Kontrol diri adalah kemampuan 

untuk membimbing tingkah laku sendiri dalam artian kemampuan seseorang 

untuk menekan atau merintangi impuls-impuls atau tingkah laku impuls (Chaplin, 

2011). Kontrol diri ini menyangkut seberapa kuat seseorang memegang nilai dan 

kepercayaan untuk dijadikan acuan ketika bertindak atau mengambil keputusan. 

Mahasiswa yang memiliki kontrol diri lemah adalah mahasiswi tersebut 

tidak mampu mengelola informasi yang didapatkan, tidak mampu mengontrol 

emosi, dan tidak mampu mengontrol perilaku sehingga mahasiwi berperilaku 

emosional dan cenderung impulsif (Anggreini & Mariyanti, 2014). Apabila 

mahasiswa memiliki kontrol diri yang lemah maka mahasiswi tidak mampu 

membimbing perilaku mereka, tidak mampu mengatur atau mengarahkan perilaku 

yang dapat diterima oleh masyarakat yang menuju ke arah konsekuensi positif. 

Mahasiswi yang kontrol dirinya lemah akan membeli barang-barang bermerek 

dan menarik tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu manfaat atau 

kebutuhannya sebagai mahasiswi. 
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2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain survei. Populasi 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan tahun 2019 

sebanyak 150 dengan sampel 109 mahasiswa. Teknik sampling yang digunakan 

yaitu stratified random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan 

angket. Uji instrumen angket menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas yang 

diajukan pada 20 mahasiswa. Teknik uji prasyarat analisis terdiri dari uji 

normalitas, uji linieritas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Analisis 

data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dengan pengujian 

hipotesis uji t dan uji F. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji prasyarat yang digunakan ada empat yaitu uji normalitas, uji linieritas, uji 

multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Uji normalitas menggunakan one-sample Kolmogorov-smirnov 

nilai probabilitas signifikansi > 0,05. Adapun hasil uji output SPSS uji normalitas 

sebagai berikut: 

Tabel 1. Hasil Output SPSS Uji Normalitas 

 

Dari tabel 1 di atas diketahui nilai signifikansi variabel hubungan 

konformitas (X1) sebesar 0,200 atau > 0,05, kontrol diri (X2) sebesar 0,200 atau > 
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0,05, dan variabel perilaku konsumtif belanja online (Y) sebesar 0,200 atau > 

0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data sampel dari masing-masing variabel 

berdistribusi normal atau nilai signifikansi > 0,05. 

Uji prasyarat kedua adalah uji linieritas. Uji linieritas digunakan untuk 

mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan yang linier atau tidak dengan 

karakteristik signifikansi > 0,05. Hasil uji linieritas adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Hasil Output SPSS Uji Linieritas 

 

 Dari tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (p value sig) 

yang berada pada garis deviation from linearity untuk variabel hubungan 

konformitas (X1) mempunyai nilai sebesar 0,294, karena nilai signifikansi yang 

diperoleh > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel hubungan konformitas 

(X1) dan perilaku konsumtif belanja online (Y) terdapat hubungan yang linier. 

Tabel 3. Hasil Output SPSS Uji Linieritas 

 

Dari tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (p value sig) 

yang berada pada garis deviation from linearity untuk variabel kontrol diri (X2) 

mempunyai nilai sebesar 0,343, karena nilai signifikansi yang diperoleh > 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel kontrol diri (X2) dan perilaku konsumtif 

belanja online (Y) terdapat hubungan yang linier. 

Uji prasyarat ketiga adalah uji multikolinieritas. Uji multikolinieritas 

merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi yang 
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signifikan antar variable independen dengan kriteria pengujian nilai tolerance > 

0,10 dan VIF < 10. Hasil uji multikolinieritas adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. Hasil Output SPSS Uji Multikolinearitas  

 

Dari tabel 4. di atas dapat diketahui bahwa nilai tolerance yang diperoleh 

pada variabel hubungan konformitas yaitu sebesar 0,974 dan pada variabel kontrol 

diri yaitu sebesar 0,974. Nilai VIF pada variabel hubungan konformitas yaitu 

sebesar 1,026 dan pada variabel kontrol diri yaitu sebesar 1,026, yang keduanya 

dibawah 10 maka dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. 

Uji prasyarat keempat adalah uji heteroskedastisitas. Uji 

heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance. Penelitian ini menggunakan uji glesjer, adapaun 

ringkasan hasil uji heteroskedastisitas sebagai berikut: 

Tabel 5. Hasil Output SPSS Uji Heteroskedastisitas 

Dari tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa variabel hubungan konformitas 

memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,472 dan variabel kontrol diri memperoleh 

nilai signifikansi sebesar 0,339, yang artinya nilai signifikansi > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Setelah uji asumsi klasik terpenuhi, uji selanjutnya adalah uji hipotesis 

dengan menggunakan uji analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier 

berganda bertujuan untuk menguji dua variable independen yaitu hubungan 
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konformitas (X1) dan Kontrol Diri (X2) terhadap perilaku konsumtif belanja 

online (Y). 

Tabel 6. Hasil Output Uji Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan tabel 6 di atas diketahui nilai R (korelasi) sebesar 0,549 

artinya pengaruh hubungan konformitas dan kontrol diri terhadap perilaku 

konsumtif belanja online adalah sebesar 54,9%, sedangkan sisanya dipengaruhi 

variabel lain diluar variabel tersebut. 

Tabel 7. Hasil Output Uji Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel hubungan konformitas dan kontrol diri 

berpengaruh secara bersama-sama terhadap perilaku konsumtif belanja online. 

Tabel 8. Hasil Output Uji Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan tabel 8 di atas diperoleh persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut Y = 54,517 - 0,450X1 - 0,454X2 berdasarkan persamaan tersebut 

menunjukkan hasil koefisien regresi masing-masing pada variabel independen 

bernilai negatif, dapat diartikan bahwa variabel hubungan konformitas dan kontrol 
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diri secara bersama-sama berpengaruh negatif terhadap perilaku konsumtif belanja 

online. 

Hasil analisis regresi yang pertama adalah uji parsial (uji t) yang bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh hubungan konformitas terhadap perilaku konsumtif 

belanja online. Hasil uji SPSS diperoleh thitung = -3,964 < ttabel = 1,982, maka H0 

ditolak yang artinya ada pengaruh yang signifikan hubungan konformitas terhadap 

perilaku konsumtif belanja online. Hasil analisis regresi yang kedua bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh kontrol diri terhadap perilaku konsumtif belanja 

online. Hasil uji SPSS diperoleh thitung = -4,775 > ttabel = 1,982, maka H0 ditolak 

yang artinya ada pengaruh yang signifikan kontrol diri terhadap perilaku 

konsumtif belanja online. 

Uji hipotesis selanjutnya adalah uji serempak (uji F) yang bertujuan untuk 

menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara 

bersama-sama. Hasil uji diperoleh Fhitung = 22,862 >  ttabel = 3,08, maka H0 ditolak 

yang artinya ada pengaruh yang signifikan hubungan konformitas dan kontrol diri 

secara bersama-sama terhadap perilaku konsumtif belanja online.  

Variabel hubungan konformitas (X1) memberikan sumbangan relatif sebesar 

42% dan sumbangan efektif sebesar 12,6%, sedangkan untuk variabel kontrol diri 

(X2) memberikan sumbangan relatif sebesar 58% dan sumbangan efektif sebesar 

17,5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kontrol diri mempunyai pengaruh 

lebih besar terhadap perilaku konsumtif belanja online dibandingkan dengan 

variabel hubungan konformitas. 

          Hasil pengolahan data penelitian dari persamaan analisis regresi linier 

berganda, yaitu sebagai berikut: Y = 54,517 - 0,450X1 - 0,454X2, artinya variabel 

hubungan konformitas (X1) dan kontrol diri (X2) secara bersama-sama memiliki 

pengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif belanja online (Y). Adapun hasil 

perolehan persamaan analisis regresi linier berganda sebagai berikut: 

1. Pengaruh hubungan konformitas (X1) terhadap perilaku konsumtif belanja 

online (Y). 

Hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel 

hubungan konformitas (X1) sebesar -3,964 atau negatif, maka dapat dikatakan 
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bahwa variabel hubungan konformitas berpengaruh negatif terhadap perilaku 

konsumtif belanja online. Berdasarkan uji t untuk variabel hubungan 

konformitas diperoleh thitung < ttabel yaitu -3,964 < 1,982 dan nilai signifikansi 

< 0,05 yaitu 0,000. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa 

semakin tinggi variabel hubungan konformitas, maka semakin rendah pula 

perilaku konsumtif belanja online atau sebaliknya semakin rendah variabel 

hubungan konformitas, maka semakin tinggi pula perilaku konsumtif belanja 

online.  

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pratama (2017) hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara konformitas dengan 

perilaku konsumtif, skor negatif menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi 

adalah searah yang negatif artinya semakin rendah skor konformitas maka 

semakin rendah pula skor perilaku konsumtif. Hasil penelitian yang  dilakukan 

oleh Hijrianti & Fitriani (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa 

hubungan negatif antara harga diri dan perilaku konsumtif secara signifikan 

dimediasi oleh konformitas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani, 

Widodo & Fauziah  (2013) menunjukkan hasil yaitu terdapat adanya 

hubungan yang positif dan signifikan antara konformitas dengan perilaku 

konsumtif dengan pengaruh 10,9% dari konformitas terhadap perilaku 

konsumtif. 

Sesuai dengan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh negatif hubungan konformitas terhadap perilaku konsumtif 

belanja online mahasiswa pendidikan akuntansi di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, yang dimana mahasiswa pendidikan akuntansi di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta tidak terpengaruh dengan hubungan 

konformitas disekitarnya terhadap perilaku konsumtif belanja online. 

2. Kontrol diri (X2) terhadap perilaku konsumtif belanja online (Y) 

Hasil uji hipotesis kedua diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel 

kontrol diri (X2) sebesar -4,775 atau negatif, sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel kontrol diri berpengaruh  negatif terhadap perilaku konsumtif belanja 

online. Berdasarkan uji t untuk variabel kontrol diri (X2) diperoleh thitung < ttabel 
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yaitu -4,775 < 1,982 dan nilai signifikan < 0,05 yaitu 0,000. Berdasarkan 

kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin tinggi variabel kontrol 

diri, maka semakin rendah pula perilaku konsumtif belanja online atau 

sebaliknya semakin rendah variabel kontrol diri, maka semakin tinggi pula 

perilaku konsumtif belanja online.  

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Tripambudi & Indrawati (2018)  

hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara 

kontrol diri dengan perilaku konsumtif pada pembelian gadget, semakin tinggi 

kontrol diri maka semakin rendah perilaku konsumtif pembelian gadget. Hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh Anggraini (2019) hasil penelitian 

menunjukkan terdapat pengaruh signifikan yang berkorelasi negatif antara 

kontrol diri terhadap perilaku konsumtif online shopping pada wanita usia 

dewasa awal, artinya semakin tinggi kontrol diri maka semakin rendah 

perilaku konsumtif. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Anggreini & 

Mariyanti (2014) hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan negatif 

antara kontrol diri dengan perilaku konsumtif mahasiswa Universitas Esa 

Unggul, mahasiswi yang memilik kontrol diri lemah lebih banyak dibanding 

dengan mahasiswi yang memiliki kontrol diri yang kuat, sedangkan pada 

mahasiswi yang berperilaku konsumtif tinggi lebih banyak daripada 

mahasisiwi yang berperilaku konsumtif rendah.  

Sesuai dengan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh negatif kontrol diri terhadap perilaku konsumtif belanja 

online mahasiswa pendidikan akuntansi di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, dimana mahasiswa pendidikan akuntansi di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dapat mengontrol dirinya dalam berperilaku 

konsumtif dalam berbelanja online. 

3. Pengaruh hubungan konformitas (X1) dan kontrol diri (X2) terhadap perilaku 

konsumtif belanja online (Y) 

Hasil uji hipotesis ketiga berdasarkan uji F diketahui bahwa nilai Fhitung > 

Ftabel yaitu 22,862 > 3,08 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Hal ini 

berarti pengaruh hubungan konformitas dan kontrol diri signifikan terhadap 
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perilaku konsumtif belanja online. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat 

dikatakan bahwa kecenderungan peningkatan kombinasi variabel hubungan 

konformitas dan kontrol diri akan diikuti peningkatan perilaku konsumtif 

belanja online, sebaliknya kecenderungan penurunan kombinasi variabel 

hubungan konformitas dan kontrol diri akan diikuti penurunan perilaku 

konsumtif belanja online.  

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Yuliantari & Herdiyanto  

(2015) menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara konformitas 

dengan perilaku konsumtif pada remaja putri di Kota Denpasar, secara parsial 

menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan antara konformitas 

dengan perilaku konsumtif, serta terdapat hubungan negatif yang signifikan 

antara harga diri dengan perilaku konsumtif pada remaja putri di Kota 

Denpasar. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sokalia Anjani & Puri 

Astiti (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol diri dan 

konformitas tidak memiliki hubungan secara simultan dengan perilaku 

konsumtif, control diri tidak memiliki hubungan terhadap perilaku konsumtif, 

namun konformitas memiliki hubungan yang signifikan terhadap perilaku 

konsumtif. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh (Maryam, 2016) menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara konformitas dan kontrol diri terhadap perilaku konsumtif, 

artinya bahwa prosentase pengaruh variabel independen (konformitas, kontrol 

diri) mampu menjelaskan 6,5% keragaman variabel perilaku konsumtif, 

sedangkan sisanya sebesar 93,5%. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh hubungan 

konformitas dan kontrol diri secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

perilaku konsumtif belanja online mahasiswa pendidikan akuntansi di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

4.PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat 

diambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut: 
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a. Ada pengaruh negatif hubungan konformitas (X1) terhadap perilaku konsumtif 

belanja online (Y). Berdasarkan uji t diperoleh thitung < ttabel yaitu -3,964 < 

1,982 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Akan tetapi perilaku konsumtif 

tidak hanya pada belanja online, bisa juga perilaku konsumtif pada belanja 

offline atau di mall, supermarket dan lainnya. 

b. Ada pengaruh negatif  kontrol diri (X2) terhadap perilaku konsumtif belanja 

online (Y). Berdasarkan uji t diperoleh thitung < ttabel yaitu -4,775 < 1,982 dan 

nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Akan tetapi perilaku konsumtif tidak 

hanya pada belanja online, bisa juga perilaku konsumtif pada belanja offline 

atau di mall, supermarket dan lainnya. 

c. Ada pengaruh yang signifikan hubungan konformitas (X1) dan kontrol diri 

(X2) terhadap perilaku konsumtif belanja online (Y). Berdasarkan analisis 

regresi berganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 22,862 > 3,08 dan 

nilai signifikan  < 0,05 yaitu 0,000 dengan nilai koefisien determinasi (R
2
) 

sebesar 30,1%. Akan tetapi perilaku konsumtif tidak hanya pada belanja 

online, bisa juga perilaku konsumtif pada belanja offline atau di mall, 

supermarket dan lainnya. 
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