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ABSTRAK 

 

SELVI FEBRINA, Hubungan antara Konformitas dengan Perilaku Konsumtif 

Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Skripsi. Jakarta: 

Pendidikan Ekonomi Koperasi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 

Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Januari 2015. 

  

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak bulan Oktober sampai bulan 

Desember 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan 

pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Populasi terjangkau dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi tahun pertama yang berjumlah 

695 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik sampel acak 

sederhana. Sampel yang diambil adalah 15% dari jumlah populasi terjangkau 

yaitu sebanyak 105 orang. Berdasarkan persamaan model regresi linier sederhana 

menghasilkan bentuk regresi Ŷ = 22,65 + 0,821X. Selanjutnya uji persyaratan 

analisis yaitu menguji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji 

liliefors, diperoleh kesimpulan galat taksiran regresi Y atas X berdistribusi 

normal. Hal ini dibuktikan oleh perhitungan yang menunjukkan bahwa Lhitung 

(0,065) < Ltabel (0,086). Pengujian hipotesis dengan uji keberartian regresi 

memperoleh Fhitung (81,02) > Ftabel (3,94) yang menyatakan bahwa regresi berarti, 

serta uji linieritas regresi yang menghasilkan Fhitung (0,956) < Ftabel (1,63). Uji 

koefisien korelasi dengan rumus product moment menghasilkan rxy sebesar 0,664. 

Kemudian uji signifikansi koefisien korelasi dengan menggunakan uji-t 
memperoleh thitung (9,00) > ttabel (1,67) maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan positif antara konformitas dengan perilaku konsumtif pada mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Uji koefisien determinasi 

menghasilkan rxy
2 

sebesar 0,4403. Ini menunjukkan variansi variabel Y ditentukan 

oleh variabel X. 

 

Kata Kunci: Perilaku Konsumtif, Konformitas 
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ABSRACT 

 

SELVI FEBRINA, The Correlation between Conformity with Consumtive 

Behaviour in Students of Faculty of Economics at State University of Jakarta, 

Thesis. Jakarta: Study Program Of Economic Education Concentration Of 

Cooperative Economic Education Departement Of Economics And Administration 

Faculty Of Economics State University Of Jakarta, January2015. 

 

This research was conducted in students of Faculty of Economics at State 

University of Jakarta for 3 (three) months, commenced from October to December 

2014. The used method is a survey method with a correlation approach. The 

population in this study is all students of the Faculty of Economics, State 

University of Jakarta. Affordable population in this study is the first year students 

of the Faculty of Economics, amounting to 695 people. The used sampling 

technique is simple random sampling technique. The taken sample shows that 

15% from the total of affordable population is 105 people. Based on a model 

equation of simple linear regression, it produces the regression form of Ŷ = 

22,65+0,821X. Next, analysis requirement test is to test error normality of 

regression estimation of Y on X with liliefors test. It concludes that the error 

estimation of regression of Y on X is distributing normal. This is proved by an 

estimation showing Lcount (0,065) < Ltable (0,086). A testing hypotesis with 

significance test of regression obtains Fcount (81,02) > Ftable (3,94) stating that the 

regression matters, and linearity test of regression producing Fcount (0,956) < 

Ftable (1,63). Coefficient test of correlation with product moment formula produces 

rxy as big as 0,664. Then, significance test of correlation coefficient by using t-

test produces tcount (9,00) > ttable (1,67). So, it can be summarised that there is a 

positive correlation between conformity with consumtive behaviour in students of 

the Faculty of Economics at State University of Jakarta. Coefficient test of 

determination produces rxy2 as big as 0,4403. This shows that variabel variance 

of Y is determined by the variabel of X. 

 

Keywords: Consumtive Behavior, Conformity 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

“Selama seseorang membayangkan bahwa ia tidak dapat melakukan ini dan 

itu, selama itu pula ia menentukan untuk tidak akan melakukannya, dan 

sebagai akibatnya selama itu pula mustahillah baginya bahwa ia akan 

mengerjakannya”  

-Benedict spinosa 632-1677- 

 

“Satu jam yang kau gunakan untuk merasa khawatir, lebih melelahkan 
daripada satu jam untuk bekerja keras” 

-Mario Teguh- 
 

“Jika salah perbaiki, jika gagal coba lagi. Tapi jika kamu menyerah, 
semuanya selesai”  
-Awi Wicaksono- 

 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali 

kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka” 

-QS Ar-Rad:11- 

 

Setelah makan, pendidikan merupakan kebutuhan utama rakyat 
-Danton- 

 

Semua terasa berat ketika kamu hanya membayangkan dan perlahan menjadi 

ringan ketika kamu berdoa, berusaha, ikhtiar dan tawakal. 

-Selvi Febrina- 

 

 

 

 

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam, 

Shalawat serta salam pada Nabi Muhammad SAW. 

Aku persembahkan Skripsi ini untuk Ayah dan Ibuku terkasih, Kakakku 

tersayang, serta seluruh sahabatku tercinta yang senantiasa menjadi 

penyemangat dan menemani disetiap hariku. 

 Terimakasih tiada tara untuk kalian semua 

_Selvi Febrina_  
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