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ABSTRAK 

 

FITRI RAHMATUN NISA. Pengaruh Instagram Sebagai Media Online Shop dan 

Literasi Keuangan terhadap Perilaku Pembelian Impulsif pada Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Skripsi, Jakarta: Progam Studi Pendidikan 

Ekonomi, Jurusan Ekonomi Dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas 

Negeri Jakarta. 2018. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Instagram Sebagai Media Online 

shop dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Pembelian Impulsif pada 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa fakultas ekonomi jurusan ekonomi 

administrasi Universitas Negeri Jakarta. Teknik pengambilan sampel menggunaan 

proporsional random sampling dengan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 110 

responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

validitas dan reabilitas, uji asumsi klasik serta metode pengujian hipotesis 

menggunakan analisis regresi linier berganda, uji t dan uji f. Berdasarkan hasil 

pengujian regresi dengan menggunakan uji t dan uji f menunjukkan bahwa secara 

parsial dan simultan instagram sebagai media online shop berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap perilaku pembelian impulsif sedangkan literasi keuangan 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku pembelian impulsif. Uji 

koefisien determinasi diperoleh nilai R square yaitu sebesar 0,880 yang 

menunjukkan bahwa 88% variabel perilaku pembelian impulsif dapat dijelaskan 

oleh variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu instagram sebagai media 

online shop dan literasi keuangan. Sedangkan sisanya sebesar 12% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

Kata kunci : instagram sebagai media online shop, literasi keuangan, perilaku 

pembelian impulsif 

 

 

 

 

 



 

 

 ABSTRACT  

 

FITRI RAHMATUN NISA. The Effect of Instagram as an Online Shop Media 

and Finansial Literacy on Impulse Buying Behavior on The Faculty of Economics 

Students At State University Of Jakarta. Education Studies of Economics, 

Department of Econmics and Administration, Faculty of Economics, State 

University of Jakarta. 2018. 

This study aims to determine the effect of of instagram as an online shop media and 

finansial literacy on impulse buying behavior on the faculty of economics students 

at state university of jakarta, partially or simultaneously. This research uses survei 

method with quantitative approach. The population of this research is the student 

of education studies of economics, faculty of economics, state university of jakarta 

who runs 160 with a sample of 110 students. Data collection using questionnaire 

containing statement with likert scale. Data analysis technique use descriptive 

analysis and multiple regression analysis which then processed with spss program. 

The result showed that there is a partial influence between instagram as an online 

shop media on impulse buying behavior and finansial literacy on impulse buying 

behavior. Simultaneously there is the efferct of instagram as an online shop media 

and finansial literacy on impulse buying behavior on the faculty of economics 

students at state university of jakarta is 88% and the rest of 12% is influenced by 

other factors not examined. 

 

Keywords : Instagram as an Online Shop Media, Finansial Literacy, Impulse 

Buying Behavior 
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