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MOTTO 

 

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu 
kaum kecuali 

kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya”. 
(Ar-Ra’du:11) 

 
 
 

“Kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan hari ini 
adalah hargayang harus kita bayar untuk prestasi dan 
kemenangan hari esok”. 
 

(William J. H. Boetcker) 
 
 
 

“Hari kemarin adalah pengalaman, hari ini adalah 
perjuangan, hariesok adalah harapan”. 

 

(Penulis) 

 

“Gagal masalah nanti yang penting kamu sudah berusaha” 

(Bapak) 
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HUBUNGAN HARGA DIRI DENGAN PERILAKU MEMBELI 

KOMPULSIF PRODUK FASHION PADA WANITA LAJANG 

BEKERJA DI SEKTOR FORMAL 

 

ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara harga diri 

dengan perilaku membeli kompulsif produk fashion pada wanita lajang 

bekerja di sektor formal. Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada 

hubungan negatif antara harga diri dengan perilaku membeli kompulsif 

produk fashion pada wanita lajang bekerja di sektor formal. Penelitian ini 

menggunakan studi populasi. Jumlah subyek 53 karyawan yang berasal dari  

PT. Sejahtera Sunindo Trada Semarang dan Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Jawa Tengah. Metode pengumpulan data menggunakan 2 skala, 

yaitu; skala perilaku membeli kompulsif dan skala harga diri. Analisis data 

menggunakan teknik korelasi Product Moment. Hasil analisis data, 

menunjukkan hipotesis yang diajukan diterima yakni ada hubungan negatif 

yang sangat signifikan antara harga diri dengan perilaku membeli 

kompulsif, yang ditunjukkan dengan nilai korelasi rxy = -0,577 (p<0,01). 

Sumbangan efektif harga diri terhadap perilaku membeli kompulsif sebesar 

33,30%.  

Kata kunci: Perilaku membeli kompulsif , wanita lajang bekerja dan, harga 

diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


