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PENGARUH KONTROL DIRI  

TERHADAP PERILAKU PEMBELIAN KOMPULSIF 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah  

 Seiring dengan berkembangnya mal atau pusat belanja di kota-kota besar, 

berkembang juga perilaku ”suka berbelanja”. Dalam bahasa akademis, perilaku 

seperti ini dikenal sebagai perilaku pembelian kompulsif. 

Perilaku pembelian kompulsif definisi sebagai perilaku konsumsi negatif. 

Perilaku ini dikarakteristikkan sebagai (1) pembelian produk ditujukan bukan 

karena nilai guna produk; (2) konsumen yang membeli produk secara terus-
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menerus tidak mempertimbangkan dampak negatif pembelian; (3) pembelian 

produk yang tidak bertujuan memenuhi kebutuhan utama dalam frekuensi tinggi 

dapat mempengaruhi harmonisasi dalam keluarga dan lingkungan sosial; (4) 

perilaku ini merupakan perilaku pembelian yang tidak bisa dikontrol oleh 

individu; (5) ada dorongan yang kuat untuk mempengaruhi konsumen segera 

membeli produk tanpa mempertimbangkan risiko, misalnya keuangan; (6) 

pembelian dilakukan secara tiba-tiba tanpa mencari informasi;  (7) pembelian 

dilakukan untuk menghilangkan kekhawatiran atau ketakutan dalam diri; (8) 

perilaku yang ditujukan  untuk melakukan kompensasi, misalnya kurangnya 

perhatian keluarga (Krueger, 1988; Magee, 1994)  

O’Guinn dan Faber (1989) memandang perilaku kompulsif  sebagai 

perilaku yang adiktif terhadap dorongan yang tidak bisa dikontrol untuk 

memperoleh sesuatu yang ingin diulangi lagi terus-menerus dan pada akhirnya 

bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Perilaku ini merupakan pencapaian 

kepuasan jangka pendek dan cenderung untuk sulit dihentikan. Meskipun sudah 

memiliki suatu produk, individu berkeinginan untuk tetap membeli produk yang 

sama ketika mengetahui produk yang sama ditawarkan oleh pemasar dengan 

atribut, desain, atau warna yang berbeda. 

Fenomena tentang perilaku pembelian kompulsif konsumen menjadi 

obyek kajian dalam studi di bidang pemasaran khususnya perilaku konsumen. 

Studi-studi empiris yang terdahulu mengindikasi adanya fenomena kompulsif 

yang ditinjau dari perspektif psikiatrik individu (Roberts, 2000; Roberts & Jones, 

2001; Dittmar, 2005). Perspektif psikiatrik individu menunjukkan bahwa, 
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individu yang melakukan suatu tindakan kompulsif cenderung mengalami suatu 

ketidakteraturan kondisi jiwa, memiliki penyimpangan seksual, cenderung 

menyukai suatu tindakan perjudian, penggunaan alkohol yang berlebihan, pola 

makan tidak teratur, dan penggunaan obat yang tidak tepat (Hirschman, 1992; 

Lesieur & Heineman, 1988; Lesieur & Blume, 1991). 

Fokus pendekatan psikiatrik menyebabkan adanya suatu pemodelan yang 

cenderung berlaku pada situasi terbatas. Situasi terbatas ini menunjukkan bahwa, 

perilaku kompulsif hanya ditujukan pada individu yang cenderung mengalami 

kondisi jiwa atau mental yang menyimpang. Berdasarkan perkembangan studi 

literatur perilaku konsumen, perilaku kompulsif bisa terjadi pada setiap individu 

yang memiliki kondisi jiwa yang normal (D’Astous, Maltais, & Roberge, 1990). 

Perilaku  kompulsif  bisa terjadi pada perilaku pembelian konsumen secara 

umum, khususnya pada  individu yang memiliki daya beli cukup dan 

kecenderungan untuk membeli produk dengan frekuensi tinggi (Glatt & Cook, 

1987; Faber, Christenson, Zwaan, Mitchell, 1995).  

Hal ini berarti bahwa, ada suatu pendekatan lain di luar pendekatan 

psikiatrik untuk menjelaskan, memprediksi, dan memahami perilaku compulsive 

lebih mendalam. Studi ini bertujuan untuk menjembatani adanya pendekatan 

yang terbatas dengan memunculkan suatu model alternatif diantaranya 

pendekatan tentang perilaku pembelian kompulsif  dalam perspektif psikologi. 

Isu penelitian ini mengetengahkan adanya pergeseran perspektif dalam 

memahami perilaku pembelian kompulsif  dari perspektif psikiatrik ke perspektif 

lain, yaitu perspektif psikologi. Konsumen pada umumnya sebagian besar 
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menganggap bahwa, pembelian merupakan kegiatan rutin dalam kehidupannya. 

Namun, ada sekelompok konsumen yang menganggap aktivitas pembelian dan 

konsumsi menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupannya. Dittmar 

(2005) memberi istilah pembelian kompulsif dengan oniomania, yaitu pembelian 

dilakukan secara berlebihan tanpa memperhatikan konsekuensi pada aspek diri 

sendiri, sosial, pekerjaan, keluarga, dan keuangan. Pendekatan psikologi 

berkaitan dengan pemahaman emosi, sikap, motivasi yang dimiliki oleh 

konsumen. Pendekatan ini juga berkaitan dengan segi kejiwaan seseorang yang 

meliputi kepribadian. Mowen dan Spears (1999) berpendapat bahwa, aspek 

kepribadian bisa menjelaskan kecenderungan seseorang untuk melakukan 

perilaku kompulsif. Perspektif ini menunjukkan bahwa, perilaku pembelian 

kompulsif merupakan sifat yang cenderung dimiliki oleh individu secara terus-

menerus ketika menghadapi sebuah stimulus (Desarbo & Edwards, 1996). 

Individu pada umumnya membeli suatu barang ditujukan untuk menghabiskan 

uang, menghilangkan kegelisahan, atau melupakan kesedihan. Perspektif 

psikologi ini dijelaskan oleh kontrol diri (self-control). Individu yang memiliki 

kontrol diri yang rendah, cenderung tidak mampu mengalihkan perhatian untuk 

memiliki produk baru (Hirschman,1992).  

1.2. Perumusan Masalah 

Dengan demikian permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

apakah individu yang memiliki tingkat kontrol diri rendah cenderung mudah 

melakukan pembelian kompulsif ? 

1.3. Tujuan Penelitian 
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 Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empris terhadap 

pengaruh tingkat kontrol diri terhadap perilaku pembelian kompulsif.  

1.4. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu menerangkan fenomena perilaku 

pembelian kompulsif dengan mengetahui salah satu sebab perilaku tersebut,  dan 

selanjutnya memberikan rekomendasi pada pihak yang terkait. 

1.5. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

Self-control berpengaruh pada perilaku pembelian kompulsif  secara negatif. 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Perspektif Psikologi 

Perspektif psikologi yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan 

dengan konsep kepribadian. Kepribadian dipengaruhi oleh faktor keturunan dan 

pengalaman masa kanak-kanak. Sebagian lainnya menyatakan bahwa, 

kepribadian ditentukan oleh pengaruh sosial dan lingkungan yang lebih luas, serta 

kenyataan bahwa kepribadian berkembang secara terus menerus sepanjang 

waktu. Selain itu, beberapa teoritisi lebih suka memandang kepribadian sebagai 

suatu kesatuan yang menyeluruh, sementara yang lainnya memfokuskan pada 

trait-trait tertentu. Dalam pembahasan ini, kepribadian didefinisi sebagai 

karaktekristik psikologis dari dalam (inner psychological), yang menentukan 
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sekaligus merefleksikan bagaimana seseorang memberi respon terhadap 

lingkungannya.  

2.2. Kontrol  Diri 

Baumeister (2002) mendefinisi kontrol diri sebagai suatu kapasitas untuk 

memberikan alternatif kondisi dan respon tertentu. Kontrol diri merupakan pola 

respon yang baru dimulai untuk menggantikan sesuatu dengan yang lain, 

misalnya respon yang berkaitan dengan mengalihkan perhatian dari sesuatu yang 

diinginkan, mengubah emosi, menahan dorongan tertentu dan memperbaiki 

kinerja. 

 Kontrol diri  perlu dimiliki oleh seseorang ketika menghadapi situasi 

pembelian yang bersifat impulsif ataupun kompulsif. Perilaku ini merupakan 

sesuatu yang tidak teratur dan diakibatkan oleh dorongan yang tidak 

direncanakan dan spontan. Perilaku ini dianggap sebagai pembelian yang tidak 

disertai dengan pertimbangan yang matang, sesuai dengan tujuan jangka panjang, 

dan rasionalitas. Pembelian impulsif atau kompulsif akan sulit ditahan bila 

berkaitan dengan sesuatu yang menarik dan menggugah perhatian seseorang. 

Individu akan mau mengorbankan segala cara untuk mendapatkan sesegera 

mungkin. Pembelian impulsif atau kompulsif sebenarnya bisa ditahan bila 

seseorang mempunyai kapasitas untuk menahannya.  

 Ada bebeberapa hal yang bisa diusahakan oleh seseorang untuk menahan 

diri dari pembelian seperti ini. Beberapa aspek ini merupakan bagian kontrol diri 

seseorang yaitu standar, monitoring, dan kapasitas untuk berubah (Baumeister, 

2002).  
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a. Standar (perencanaan).  

Standar berkaitan dengan tujuan, hal ideal, norma, dan 

perencanaan lainnya yang menspesifikasi respon yang diinginkan. 

Seseorang yang pergi ke toko tanpa ada perencanaan pembelian 

cenderung akan membeli produk secara spontan.   

b. Monitoring.  

Salah satu aspek untuk melakukan kontrol diri  adalah monitoring. 

Tindakan ini merupakan cara untuk memantau perilaku tertentu. Seorang 

konsumen bisa melakukan ini dengan cara membuat beberapa catatan 

untuk menulis jumlah uang yang sudah dikeluarkan.  

c. Kapasitas untuk Berubah 

Kontrol diri bisa dipertahankan ketika seseorang memiliki 

kapasitas untuk mengubah dari tabiat buruk menjadi tabiat baik. Ada tiga 

konsep yang bisa menjelaskan hal ini yaitu 1) seseorang memfokuskan 

diri untuk mengumpulkan kekuatan untuk berubah, 2) 

mempertimbangkan secara kognitif mengenai perilaku tertentu dan 3) 

melatih diri untuk menahan diri. 

Konsumen yang memiliki ego-depletion akan mudah terjatuh pada 

godaan dan mudah melakukan pembelian kompulsif. Seseorang tidak 

mampu mengatur diri sendiri dan mengarahkan pada tujuan jangka 

panjang. Seseorang hanya mengutamakan pembelian suatu produk untuk 

memuaskan saat ini dan tidak mempertimbangkan investasi di masa yang 

akan datang. Self-regulation merupakan sesuatu yang perlu dimiliki 
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karena merupakan pengelolaan perasaan seseorang terhadap tekanan, 

kekecewaan dan frustasi terhadap penyelesaian masalah tertentu. Individu 

yang memiliki kontrol diri  tinggi akan menunjukkan beberapa hal yaitu 

1) hubungan interpersonal yang bagus, 2) hubungan keluarga yang baik, 

3) gejala psikologi yang tidak ada,  4) tidak ada masalah emosional dan  

5) memiliki self-acceptance dan self-esteem tinggi. 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan selama empat bulan, yaitu dari 

pertengahan bulan Mei 2007 sampai dengan awal bulan Agustus 2007. Lokasi 

penelitian di wilayah DKI Jakarta. 

3.2. Model Penelitian 

 Untuk memperjelas bagaimana menjawab rumusan permasalahan yang 

diajukan, maka dirumuskan model penelitian seperti yang terdapat pada gambar 2 

Kontrol diri

Perilaku 

Pembelian 

Kompulsif

Gambar 2. Model Penelitian
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3.3. Difinisi operasional variabel 

Sesuai dengan model penelitian yang dibuat, maka variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini : 

1. Variabel kontrol diri: dioperasionalisasikan sebagai kemampuan diri untuk 

tidak melakukan pembelian spontan atau kemampuan diri untuk menunda 

pembelian dengan melakukan pertimbangan terlebih dahulu.  

 

2. Variabel Pembelian Kompulsif : merupakan  kecenderungan seseorang untuk 

tidak mampu menahan diri dalam melakukan pembelian. Variabel ini diukur 

dengan instrumen Compulsive Buying Scale yang diajukan oleh Valence, 

D’Astous, dan Fortier (1988), yang dilakukan uji validitas dan reliabilitas 

ulang peneliti dan menggunakan skala enam poin mulai 1 = tidak pernah; 

sampai dengan  6 = sangat sering. 

 

3.4. Subjek Penelitian dan Sampel 

 Subjek penelitian ini adalah konsumen yang pernah melakukan pembelian 

dengan kategori produk yang sama lebih dari satu kali dalam enam bulan  

terakhir. Pembatasan waktu ini ditujukan untuk menghindari kelupaan sehingga 

responden mampu menjelaskan motivasi-motivasi yang melandasinya dalam 

melakukan pembelian. Metode yang digunakan untuk memilih sampel penelitian 

dalam studi ini adalah purposive sampling, dengan memilih tiga kelompok 

konsumen yang memiliki kriteria diatas. Kelompok konsumen yang dipilih 

adalah : perkerja aktif, mahasiswa dan siswa. 
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3.5. Alat Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan alat penelitian berupa kuesioner yang terdiri 

dari 11 pertanyaan tentang perilaku pembelian kompulif dan13 pertanyaan 

tentang kontrol diri. 

3.6. Cara Kerja. 

 Cara kerja dalam penelitian ini diawali dengan melakukan studi 

pendahuluan (pilot study) terhadap insrumen yang ada, kemudian melakukan uji 

validitas. Pada hasil pengujian validitas, dilakukan peninjauan terhadap 

pertanyaan yang tidak valid dengan cara memperbaiki pertanyaan atau tidak 

menyertakan pertanyaan tersebut pada pembuatan kuesioner final. Selanjutnya 

disusun kuesinoner final dan disebarkan pada responden yang menjadi sampel 

penelitian ini. Untuk menguji hipotesis yang ada, penelitian ini menggunakan 

analisis. Namun sebelum dilakukan pengujian hipoteis, dilakukan pengujian 

validasi pengukuran unidimensionalitas dengan menggunakan Confirmatory 

factor analysis, uji validitas konstruk dan  uji reliabilitas.  

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Pengumpulan Data 

Data yang berhasil dikumpulkan dari kuesioner dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel 1. Adapun deskripsi karakteristik responden dapat dilihat pada 

tabel 2. 

 

Tabel 1. Tingkat Pengembalian Kuesioner 
Keterangan Jumlah Persentase 
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Kuesioner 

Penyebaran kuesioner 1090 100,00% 

Pengembalian kuesioner 

 

1012 

 

92,84% 

Kuesioner yang bisa dianalisis kembali 930 85,32% 

         Sumber: Pengolahan Data  dari Hasil Penyebaran & Pengembalian Kuesioner 

4.2. Hasil Uji Reliabilitas dan Uji Validitas  

 Uji Validitas dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan analisis data 

untuk uji hipotesis. Walaupun alat ukur penelitian ini telah diuji terlebih dahulu 

pada  tahap pilot study, namun tetap dilakukan pengujian validitas, karena dalam 

penelitian pilot study, hanya menggunakan mahasiswa sebagai responden. Hasil 

uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada tabel 3. 

 

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Umur, dan 

Kelompok responden 
Variabel Kategori Jumlah  Persen 

Jenis Kelamin Wanita 

Pria 

547 

383 

58,8 % 

41,2% 

Usia (tahun) 14 - 20 

21 - 30 

31 - 40 

41 - 50 

51 - 60 

530 

266 

96 

32 

6 

56,99% 

28,60% 

10,32% 

  3,44% 

  0,65% 

Rata-rata Uang 

Saku 

(dalam rupiah) 

Siswa (uang saku) 

Mahasiswa (uang saku) 

Pekerja (Uang yang dibelanjakan diluar 

kebutuhan pokok) 

327.810 

913.992 

1.519.774 

 

 

Kelompok SISWA: 

 (berasal dari SMA 1,  SMA 5, SMA 9, SMA 

13, SMA 16, SMA 67, SMA 48, SMB, BPK 

Penabur, dan beberapa SMA swasta lainnya) 

333 35.8% 

 MAHASISWA : 

(Berasal dari universitas UPM, Trisakti, 

STEKPI, STIENUS, BINUS, Univ Pancasila, 

Univ Gunadarma, Univ Jayabaya, Univ. Univ 

Atmajaya, Univ Borobudur dan beberapa univ 

lainnya) 

295 31,7% 

 PEKERJA : 

Dosen, guru, konsultan, pegawai bank 

Mandiri, Bukopin, BNI 46, BTN, Pertamina, 

karyawan beberapa perusahaan swasta. 

302 32,5% 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 
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Tabel 3 menunjukkan bahwa sebaran butir dalam alat ukur perilaku 

pembelian kompulsif maupun kontrol diri memperlihatkan koefisien reliabilitas 

alpha cronbach 0,865 dan 0,940. Dengan demikian, alat ukur ini menunjukkan 

hasil yang konsisten sehingga kesalahan  tidak sistematis dalam penelitian dapat 

dihindari.  

 

Tabel 3. Hasil Uji Validitas 

No Alat ukur Koefisien 

reliabilitas 
Koefisien 

validitas 

Keterangan  

1 Perilaku Pembelian 

Kompulsif 

0,865 0,464- 0,716 9 butir,  

semua butir valid 

3 Kontrol diri 0,920 0,472 – 0,731 13 butir,  

Semua butir valid 
 

Uji validitas menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan yang ada valid.  

Ada beberapa alasan yang menyebabkan tercapainya validitas pada konstruk 

dalam penelitian ini. Pertama, format jawaban responden bisa mempengaruhi 

tercapainya validitas konstruk. Podsakoff et al. (2003) berpendapat bahwa, 

format pengukuran mempengaruhi kemampuan responden dalam memberikan 

jawaban. Berkaitan dengan format pengukuran, peneliti harus memperhatikan 

kategori ini yang terdiri atas sejumlah pilihan respon. Jumlah pilihan yang 

seimbang memudahkan responden memilih jawaban. Skala yang digunakan 

mampu menunjukkan perbedaan atribut yang diukur. Penelitian ini menggunakan 

format pengukuran skala Likert dengan mensejajarkan antara jawaban numerik 

dan penjelasannya, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, dan sebagainya. 

Tujuannya adalah membantu responden untuk  memahami pertanyaan dan 

memberikan jawaban. 
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Kedua, aspek kemampuan responden untuk mengingat kembali peristiwa 

yang sudah dialami sebelumnya.  Berkaitan dengan hal ini, aspek kemampuan 

mengingat kembali menjadi perhatian utama dalam suatu penelitian (Menon et 

al., 1995). Artinya, perhatian pada pertanyaan yang diberikan masih berada 

dalam batas ingatan responden. Indikator pertanyaan yang diajukan masih 

mampu dijawab oleh responden.  

4.3. Hasil Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis bertujuan mengevaluasi arah dan tingkat signifikansi 

hubungan kausalitas antar variabel yang ada dalam model penelitian. Penelitian 

ini menguji hubungan kausalitas dengan menggunakan analisis regresi dan 

tingkat signifikansi ( ) yang digunakan sebesar 5%. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Hair et al. (1998) bahwa, penentuan nilai kritis tergantung pada kajian 

teori mengenai hubungan yang dihipotesiskan. Ringkasan hasil analisis regresi 

nampak pada tabel 4. berikut. 

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis 
 

R R2 Sign β 

0.143 0.021 0.00 -0,196 
Sumber : Pengolahan data  

Hasil diatas menunjukkan bahwa kontrol diri konsumen secara signifikan 

berpengaruh negatif pada perilaku kompulsif pada tingkat signifikansi 0,005, hal 

ini ditunjukkan oleh nilai sign  < 0.05 dan nilai β -0,196  berarti kontrol diri  

memiliki pengaruh yang negatif terhadap perilaku pembelian kompulsif. Ada sisi 

lain yang menarik untuk dikaji terkait dengan perilaku konsumen yang mudah 

dipersuasi oleh pemasar sehingga melakukan pembelian yang tidak bisa 



 15 

dikontrol. Konsumen  melakukan pembelian berlebihan karena faktor psikologis 

dan bukan karena kebutuhan. Sisi gelap perilaku konsumen adalah pembelian 

kompulsif atau pembelian yang tidak direncanakan. Menurut Hirschman dan 

Stern (1998) pembelian impulsif maupun kompulsif adalah kecenderungan 

konsumen untuk melakukan pembelian secara spontan, tidak terefleksi, secara 

terburu-buru dan didorong oleh aspek psikologis emosional terhadap suatu 

produk dan tergoda oleh persuasi dari pemasar. Di samping itu,  para pemasar 

beramai-ramai mempersuasi konsumen untuk menjadi pembeli yang kompulsif.  

Pembelian kompulsif ini bisa dicegah konsumen apabila mampu 

mengendalikan dirinya. Perilaku konsumen yang rasional adalah konsumen yang 

mampu menggunakan logika rasional dalam keputusan pembeliannya. Konsumen 

melakukan pembelian bukan karena menginginkan sebuah produk, melainkan 

karena memerlukan produk tersebut. Namun kenyataannya, dalam penelitian ini 

konsumen memiliki kontrol diri yang rendah.  

Kemampuan pengendalian diri konsumen ini disebut dengan pengaturan 

diri atau self regulation, yaitu kemampuan individu untuk mengalihkan keinginan 

dan respon (Baumeister, 2002). Dalam hal ini seorang individu harus mampu 

mengendalikan respon terhadap sesuatu dengan hal yang lain. Respon yang 

dilakukan termasuk pemikiran (konsentrasi), mengubah emosi, mengatur 

dorongan dan mengalihkan reaksi.  Kemampuan pengendalian diri konsumen 

dengan kontrol diri  tergantung pada tiga hal, yaitu standar, proses pengawasan 

dan kapasitas operasional.  
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Standar mengacu pada tujuan, ideal, norma dan panduan lainnya yang 

menspesifikasi respon. Konsumen yang memahami apa yang diinginkannya tidak 

akan terjangkiti masalah pembelian tak terencana. Secara umum konsumen jenis 

ini tidak akan mudah dipersuasi oleh sales person, iklan dan lain sebagainya. 

Tujuan yang tidak jelas atau berkonflik mengurangi kemampuan pengendalian 

diri konsumen. Sebagai contoh, seseorang yang pergi ke mal atau supermarket 

tanpa tujuan yang jelas adalah konsumen yang berpotensi melakukan pembelian 

tidak terencana.  

Bagian kedua dari kontrol diri adalah proses pengawasan. Proses kontrol 

adalah menjaga jalur agar tetap pada perilaku yang relevan. Pada saat individu 

menjaga dengan hati-hati arah pola belanja mereka, maka pembelian yang tidak 

terencana jarang muncul. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika konsumen 

berbelanja, ternyata tidak melakukan perencanaan untuk melakukan suatu 

pembelian. 

Bagian ketiga dari kontrol diri adalah kapasitas untuk berubah. Seseorang 

mungkin menyadari apa yang diinginkan dan juga perilakunya, namun tidak 

mampu untuk membuat dirinya berperilaku seperti yang diperlukan. Seorang bisa 

mengubah perilakunya memerlukan kekuatan untuk mampu mengubah. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa, konsumen memiliki kecenderungan untuk 

tidak mau mengubah diri atau memperbaiki kesalahannya  

Penelitian ini memberikan fakta bahwa suatu penyakit sosial perilaku 

kompulsif itu memang ada. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, baik 

perempuan maupun laki-laki dan tidak mengenal umum.  Virus “overspending” 
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dalam melakukan belanja dapat diamati dari indikator-indikator pertanyaan yang 

ada dalam kuesioner penelitian.  Indikator-indikator tersebut sebagai berikut.  

1. Konsumen berbelanja ketika merasa ingin belanja dan tidak dapat menahan 

diri.  

2. Konsumen  tidak tahan untuk tidak ke mal atau department store.  

3. Konsumen memiliki banyak barang belanjaan yang dibeli dan belum pernah 

digunakan. 

4. Konsumen tidak tahan terhadap berbagai diskon atau promosi yang 

ditawarkan. 

5. Konsumen tetap membeli suatu barang meskipun lebih mahal dari perkiraan. 

6. Konsumen tidak mengurangi anggaran lain untuk memenuhi kebutuhan 

belanja. 

 Hal ini sangat berkaitan dengan kebiasaan yang konsumen lakukan 

sehari-hari. Untuk mengubahnya dibutuhkan tekad dan keuletan agar keluar dari 

kebiasaan buruk belanja tanpa kontrol. Oleh karena itu, sudah saatnya bagi 

konsumen untuk melakukan kegiatan menabung secara sistematis yaitu dengan 

membayar untuk diri sendiri (menabung) diawal setiap mendapatkan penghasilan 

bulanan. 

Secara tidak langsung, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat 

self-efficacy konsumen yang menjadi responden penelitian rendah. Self-efficacy 

terkait erat dengan kontrol diri, yang merupakan mekanisme untuk mengurangi 

ketegangan yang berasal dari datangnya situasi-situasi sulit atau mengganggu 

(Bandura, 1997). Kondisi pada saat terjadinya situasi sulit tersebut membuat 

seseorang harus mengatur perilakunya sedemikian rupa. Yang dimaksud dengan 

self efficacy di sini adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuannya 

mengorganisasikan dan melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk 

mencapai performansi tertentu.  
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Proses self efficacy mempengaruhi fungsi individu dalam berbagai aspek, 

baik itu kognitif, afektif, seleksi, maupun motivasi. Apabila dibandingkan dengan 

konsumen yang memiliki self efficacy lemah, konsumen yang memiliki self-

efficacy kuat akan mampu berpikir lebih rasional mengenai sebuah situasi, 

mampu mengurangi tingkat stres dan bertahan saat menghadapi tantangan-

tantangan hidup, mampu menentukan pilihan aktivitas yang berguna bagi dirinya, 

menetapkan tujuan dalam hidup serta mampu menggunakan tujuan tersebut 

sebagai motivasi untuk maju dan berusaha lebih baik.  

 Konsumen yang memiliki tingkat kompulsif tinggi, cenderung memiliki 

self-efficacy rendah. Dengan kata lain, tingkat kontrol juga rendah. Artinya, 

konsumen tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang 

berlangsung dalam dirinya, misalnya apakah belanja suatu produk ini merupakan 

sesuatu yang perlu atau tidak. Konsumen juga tidak memiliki kemampuan untuk 

memilah produk yang dianggap penting. Tingkat rasionalitas konsumen juga 

terbatas. Kemampuan konsumen untuk melakukan elaborasi permasalahan secara 

ilmiah menjadi tidak ada. Hal ini membutuhkan suatu pembelajaran yang cukup 

panjang untuk mampu menentukan suatu solusi terbaik dalam kehidupannya.  

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini mengetengahkan adanya pergeseran perspektif dalam 

memahami perilaku pembelian kompulsif dari perspektif psikiatrik ke perspektif 

perspektif psikologi. Perspektif psikologi dalam hal ini dijelaskan oleh kontrol 
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diri. Individu yang memiliki kontrol  diri yang rendah, cenderung tidak mampu 

mengalihkan perhatian untuk memiliki produk baru, atau dengan kata lain 

semakin rendah kontrol diri individu, semakin tinggi kemungkinan individu 

tersebut untuk melakukan pembelian kompulsif. 

 

 

5.2. Saran 

Studi ini memberikan suatu kontribusi bagi semua pihak terkait, yaitu 

akademisi, praktisi, dan konsumen.  

- Kontribusi bagi akademisi :penelitian ini memberi sumbangan bukti 

empiris bahwa kontrol diri terbukti berpengaruh negatif terhadap perilaku 

pembelian kompulsif. Peneliti selanjutnya dapat memperluas penelitian 

pada variabel-variabel lain yang mempengaruhi perilaku pembelian 

kompulsif baik dari perspektif psikologi maupun pada perspektif lain 

yang lebih luas. 

- Implikasi Bagi Pemasar : Kontribusi bagi praktisi atau implikasi praktis 

yang akan dikemukakan meliputi implikasi bagi pemasar. Berkaitan 

dengan implikasi pemasaran, pemasar hendaknya menerapkan falsafah 

pemasaran sosial. Falsafah ini beranggapan bahwa tugas organisasi adalah 

menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar sasaran serta 

memberikan kepuasan yang diharapkan dengan cara yang lebih efektif 

dan efisien daripada pesaing dengan tetap melestarikan atau 

meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Konsep ini 
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sangat tepat diterapkan pada abad ini, pada saat situasi lebih banyak 

diramaikan dengan persoalan lingkungan, perilaku konsumtif, 

pertumbuhan populasi yang sangat cepat, dan kesejahteraan sosial yang 

terabaikan. Konsep pemasaran sosial mengajak para pemasar untuk 

membuat keseimbangan di antara ketiga kepentingan, yaitu laba 

perusahaan, pemuasan keinginan konsumen, dan kesejahteraan 

masyarakat dalam jangka panjang. 

- Implikasi bagi Konsumen : Perilaku kompulsif bisa menjadi suatu 

perilaku yang konsumtif dan adiktif. Hal ini bisa terjadi ketika konsumen 

tidak memiliki suatu mekanisme kontrol diri untuk menahan dalam 

membeli produk yang seharusnya tidak perlu. Studi Faber, O’Guinn, dan 

Scott (1987) menunjukkan bahwa, perilaku konsumen yang sifatnya untuk 

memenuhi keinginan pribadi yang berupa kesenangan akan menjadikan 

individu merasa harus segera memenuhi keinginan itu secara terus-

menerus. Keinginan pribadi juga berkaitan dengan penciptaan citra diri 

yang menarik yang diusahakan untuk dipertahankan dalam lingkungan 

sosial sehingga menjadikan seseorang berusaha untuk menjaga 

penampilannya. Oleh karena itu, individu berusaha untuk mencari produk 

yang menunjang citra dirinya. Penciptaan citra diri menjadi penting ketika 

individu menyadari bahwa, hal ini bisa menjadikannya lebih percaya diri. 

Studi Mowen dan Spears (1999) menegaskan bahwa, keinginan untuk 

tampil menarik dan berbeda menyebabkan konsumen berusaha untuk 

mengikuti perkembangan mode atau gaya hidup tertentu. Konsumen yang 



 21 

memiliki keinginan ini tidak mau tertinggal informasi baru. Perilaku 

untuk selalu tampil menarik menyebabkan konsumen untuk bertindak di 

luar kemampuannya.  

Menyadari adanya konsekuensi negatif perilaku kompulsif, sudah 

saatnya individu yang memiliki kecenderungan untuk mencoba hal-hal 

baru dengan frekuensi tinggi menjadi konsumen yang hati-hati dalam 

menentukan pilihan pembelian. Secara langsung maupun tidak langsung, 

seharusnya sebagian waktu konsumen digunakan untuk aktivitas yang 

berhubungan dengan penentuan keputusan, misalnya pembelian produk, 

alasan membeli, dan cara membeli. Meskipun demikian, konsumen harus 

mampu memiliki kontrol diri  untuk tidak membiarkan diri terlibat dalam 

pemenuhan keinginan-keinginan yang dirasa tidak penting. Konsumen 

bisa menggunakan skala prioritas pembelian dengan membuat urutan 

pembelian suatu produk yang dianggap paling penting sesuai dengan 

kebutuhan yang segera harus dipenuhi. Tindakan untuk menahan diri 

meliputi menghindari untuk tidak melakukan belanja dengan frekuensi 

tinggi. Konsumen bisa membuat daftar urutan pembelian tiap bulan. 

Dengan demikian, konsumen bisa mengetahui pilihan produk yang tepat. 

Menahan diri untuk tidak segera membeli juga merupakan mekanisme 

dalam mengontrol diri. Perilaku konsumen yang tidak segera membeli 

dapat mencegah konsumen untuk membeli sesuatu yang hanya ditujukan 

untuk kesenangan sesaat tanpa memikirkan dampak pembelian. Oleh 

karena itu, sudah saatnya bagi konsumen untuk menyadari bahwa, 
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bersikap bijaksana dalam memutuskan pembelian produk menjadi suatu 

keharusan. 
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