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PERILAKU MEMBELI PRODUK PERAWATAN WAJAH DITINJAU 

DARI KEPERCAYAAN DIRI PADA MAHASISWI 

 
 
 

Oleh : 
Triani Trisnawati 

 
 
 

FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA 

SEMARANG 
 
 

Abstraksi 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik 
hubungan antara kepercayaan diri dengan perilaku membeli produk 
perawatan wajah pada mahasiswi. Hipotesis yang diajukan adalah ada 
hubungan negatif antara kepercayaan diri dengan perilaku membeli 
produk perawatan wajah. Semakin tinggi kepercayaan diri yang dimiliki 
maka perilaku membeli produk perawatan wajah semakin rendah, 
demikian juga sebaliknya. Subjek penelitian adalah mahasiswa Fakultas 
Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, memiliki 
usia 16-19 tahun dan berjenis kelamin perempuan. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
incidental sampling. Skala yang digunakan adalah skala perilaku membeli 
produk perawatan wajah dan skala kepercayaan diri. Metode analisis data 
yang digunakan adalah teknik korelasi Product Moment. Berdasarkan 
analisis data diperoleh nilai xyr sebesar -0,489 dengan p<0,01. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang sangat 
signifikan antara kepercayaan diri dengan perilaku membeli produk 
perawatan wajah pada mahsiswi. Semakin tinggi kepercayaan diri 
yang dimiliki maka perilaku membeli produk perawatan wajah 
semakin rendah, demikian juga sebaliknya. 

 
Kata kunci : perilaku membeli produk perawatan wajah, kepercayaan diri. 
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Latar Belakang Masalah 

Remaja adalah kaum yang paling memperhatikan penampilannya 

terutama pada remaja putri seperti pada penampilan wajahnya agar terlihat 

cantik. Hal tersebut senada dengan pendapat Hurlock (dalam Lina dan 

Rosyid, 1997, h.12) yang menyatakan bahwa kebanyakan remaja 

menganggap bahwa penampilan dan gaya hidup masih merupakan simbol 

status sosial yang lebih tinggi di dalam kelomponya. Dengan demikian 

muncullah sikap bersaing dalam penampilan diri melalui pakaian, sepatu, 

gaya rambut, dan asesoris lainnya. Berdasarkan pada sikap bersaing dalam 

penampilan tersebut terutama pada penampilan wajah sehingga akan 

mempengaruhi dalam perilakunya membeli produk perawatan wajah. 

Reynold, dkk. (dalam Lina dan Rosyid, 1997, h.6) menunjukkan 

hasil penelitiannya bahwa remaja putri usia antara 16 sampai dengan 19 

tahun membelanjakan uangnya lebih banyak untuk keperluan menunjang 

penampilan diri seperti sepatu, pakaian, kosmetik, dan asesoris. Mulai dari 

penampilan ujung kepala sampai dengan ujung kaki mendapat perhatian 

serius dari remaja putri. Penampilan utama yang paling diperhatikan adalah 

penampilan wajah, hal ini dikarenakan remaja putri ingin terlihat cantik 

serta memiliki wajah yang mulus dan bersih sehingga terlihat menarik. 

Melalui pengamatan dan wawancara terhadap beberapa mahasiswi 

Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata Semarang, diketahui bahwa 

mahasiswi tersebut telah membelanjakan uangnya untuk merias wajahnya 

agar terliaht cantik Ketika berangkat ke kampus maupun pergi ke tempat 

lainnya, mahasiswi tersebut juga berdandan agar penampilannya menarik. 

Penampilan diri terutama penampilan wajah menjadi perhatian utama 
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sehingga hal ini telah menjadi gaya hidup pada mahasiswi tersebut. Mereka 

membelanjakan uangnya untuk membeli produk perawatan wajah dengan 

tujuan agar dapat tampil secantik mungkin dan nampaknya tidak ingin 

tersaingi oleh teman atau mahasiswi lainnya. 

Bila mahasiswi tersebut mengalami masalah pada wajahnya seperti 

berjerawat, kulit rusak akibat salah obat, dan wajah tidak mulus bersih atau 

putih, maka dirinya segera mencari informasi mengenai produk perawatan 

wajah demi mengobati wajahnya dan dapat tampil lebih menarik. Setelah 

mendapat informasi mengenai produk perawatan wajah, dirinya segera 

membeli produk tersebut meskipun harga produknya tidak tergolong 

murah. 

Swastha dan Handoko (1987, h.9) menyatakan bahwa perilaku 

membeli adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat 

dalam mendapatkan dan mempergunakan barang dan jasa, termasuk di 

dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan 

kegiatan-kegiatan tersebut. Perilaku membeli menurut Engel, dkk. (1994, 

h.46) dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor lingkungan 

(kebudayaan, kelas sosial, pengaruh pribadi atau kelompok acuan, 

keluarga), faktor perbedaan individu (sumber daya konsumen, motivasi, 

pengetahuan konsumen, sikap, kepribadian dan gaya hidup), faktor 

psikologis (belajar, pengolahan informasi), dan faktor produk (harga, 

karakteristik, kualitas). Penelitian ini lebih memfokuskan pada faktor 

kepribadian yaitu kepercayaan diri karena mahasiswi sering melakukan 

usaha-usaha tertentu agar dapat tampil lebih percaya diri. 
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Hakim (2002, h.6) menyatakan bahwa rasa percaya diri tidak muncul 

begitu saja pada diri seseorang, namun melalui proses tertentu di dalam 

pribadi seseorang sehingga terjadilah pembentukan rasa percaya diri. Rasa 

percaya diri adalah suatu keyakinan terhadap segala aspek kelebihan yang 

dimilikinya dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa 

mencapai berbagai tujuan dalam hidupnya. 

Berdasarkan uraian di atas muncul pertanyaan pada diri peneliti, 

apakah ada hubungan antara kepercayaan diri dengan perilaku membeli 

produk perawatan wajah?, sehingga penulis melakukan penelitian tentang 

“Perilaku Membeli Produk Perawatan Wajah Ditinjau Dari Kepercayaan 

Diri”. 

 

Hubungan antara Kepercayaan Diri dengan Perilaku Membeli Produk 

Perawatan Wajah 

Lina dan Rosyid (1997, h.6) menyatakan bahwa dewasa ini berbagai 

macam produk ditawarkan kepada konsumen. Produk-produk ini bukan 

hanya barang yang dapat memuaskan kebutuhan seseorang, tetapi terutama 

produk yang dapat memuaskan kesenangan konsumen. Menurut Kotler 

(1990, h.178) perilaku membeli merupakan kebiasaan individu baik secara 

langsung maupun tidak langsung terlibat dalam mendapatkan barang dan 

jasa. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku membeli pada 

seseorang adalah kepercayaan diri. Hakim (2002, h.6) menyatakan bahwa 

rasa percaya diri adalah suatu keyakinan terhadap segala aspek kelebihan 
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yang dimilikinya dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu 

untuk bisa mencapai berbagai tujuan dalam hidupnya. 

Mahasiswi yang memiliki kepercayaan diri dapat bersikap tenang 

dalam menghadapi sesuatu, merasa diterima oleh kelompoknya, dan 

memiliki kemandirian. Mahasiswi dapat bersikap tenang dalam menghadapi 

sesuatu karena dirinya yakin akan kemampuan yang dimiliki. Ketika 

tumbuh jerawat pada wajah juga dirinya tidak mudah gugup dan dengan 

tenang menghadapi jerawat tersebut yang pada akhirnya dapat menekan 

perilakunya untuk membeli produk perawatan wajah. Sebaliknya mahasiswi 

yang tidak dapat bersikap tenang ketika ada jerawat pada wajahnya, maka 

dirinya menjadi gugup dan dengan segera membeli produk untuk perawatan 

wajahnya. 

Kepercayaan diri yang dimiliki dapat menjadikan mahasiswi merasa 

diterima oleh kelompoknya. Untuk dapat diterima oleh kelompoknya, 

dirinya tidak perlu menampilkan dirinya sebaik mungkin seperti berdandan 

rapi dan modis serta memakai produk perawatan wajah agar dirinya terlihat 

cantik sehingga perilaku membeli produk perawatan wajah menurun. 

Berbeda dengan mahasiswi yang merasa tidak diterima di kelompoknya, 

dirinya baru dapat merasa diterima di kelompoknya jika dapat tampil cantik 

dengan menggunakan produk perawatan wajah sehingga dapat 

meningkatkan perilaku membeli produk perawatan wajah. 

Mahasiswi yang percaya diri juga lebih mandiri dibanding dengan 

yang tidak memiliki rasa percaya diri. Kemandirian yang dimiliki 

menyebabkan mahasiswi tidak tergantung oleh sesuatu di luar dirinya 

seperti tergantung pada produk perawatan wajah untuk tampil cantik, 
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melainkan dirinya merasa bahwa untuk tampil cantik tidak hanya 

tergantung oleh produk untuk merawat wajahnya tetapi tergantung dari 

bagaimana menjalin hubungan dengan teman, menghargai diri sendiri 

dengan berpakaian yang sopan dan tidak melanggar norma-norma sosial. 

Mahasiswi yang kepercayaan dirinya rendah akan berupaya mencari 

sesuatu agar dapat meningkatkan rasa percaya dirinya. Upaya untuk 

meningkatkan kepercayaan diri tersebut dapat dicapai melalui perawatan 

pada wajahnya sehingga dapat diasumsikan bahwa dengan kepercayaan diri 

yang rendah maka semakin tinggi perilaku membeli produk perawatan 

wajah. Berbeda dengan mahasiswi yang memiliki kepercayaan diri yang 

tinggi, dirinya tidak terlalu memikirkan keadaan wajahnya sehingga 

perilaku membeli produk perawatan wajah semakin rendah. 

 

Hipotesis 

Ada hubungan negatif antara kepercayaan diri dengan perilaku 

membeli produk perawatan wajah. Semakin tinggi kepercayaan diri yang 

dimiliki maka perilaku membeli produk perawatan wajah semakin rendah, 

demikian juga sebaliknya. 

 

Metode Penelitian 

Subjek Penelitian 

Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang, memiliki usia 16-19 tahun dan berjenis kelamin perempuan. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

incidental sampling. 
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Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode skala, 

yaitu skala perilaku membeli produk perawatan wajah dan skala 

kepercayaan diri. 

 

Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik korelasi Product Moment. 

 

Hasil Penelitian 

Berdasarkan analisis data diperoleh nilai xyr sebesar -0,489 dengan 

p<0,01. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang 

sangat signifikan antara kepercayaan diri dengan perilaku membeli produk 

perawatan wajah pada mahsiswi. Semakin tinggi kepercayaan diri yang 

dimiliki maka perilaku membeli produk perawatan wajah semakin rendah, 

demikian juga sebaliknya. 

 

Pembahasan 

Munculnya perilaku membeli produk perawatan wajah pada 

mahasiswi juga dipengaruhi oleh kepercayaan dirinya. Guilford, dkk (dalam 

Afiatin dan Mataniah, 1998, h.67) mengemukakan bahwa seorang individu 

yang memiliki kepercayaan diri memiliki ciri-ciri ketenangan sikap. 

Mengacu pada pendapat tersebut di atas, maka dapat memberi 

gambaran bahwa mahasiswa yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, 

dirinya tidak mudah merasa khawatir dan tetap tenang meskipun mengalami 

masalah yang berkaitan dengan wajahnya. Ketika wajah mahasiswi tumbuh 

jerawat, maka dirinya tetap tenang dan tidak gelisah sehingga menghadapi 
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masalah jerawat tersebut dengan tidak memaksakan dirinya untuk membeli 

produk perawatan wajah, dengan kata lain mahasiswi tersebut dapat 

menekan perilaku membelinya. 

Berbeda dengan mahasiswi yang kurang memiliki rasa percaya diri, 

ketika mengalami tumbuh jerawat pada wajahnya maka dirinya menjadi 

panik dan tidak percaya diri. Kepanikan tersebut disebabkan karena dirinya 

mengalami ketakutan terhadap berkurangnya kecantikan wajahnya, 

sehingga mahasiswi tersebut berupaya mencari solusi untuk menghilangkan 

jerawatnya yaitu dengan membeli produk perawatan wajah. Dapat 

dikatakan bahwa perilaku membeli mahasiswi tersebut tinggi. 

Guilford, dkk (dalam Afiatin dan Mataniah, 1998, h.67) juga 

mengemukakan bahwa individu yang memiliki kepercayaan diri maka 

menjadikan individu merasa diterima oleh kelompoknya. Berpegang pada 

pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa mahasiswi yang merasa 

diterima kelompoknya, di dalam pergaulan dirinya memiliki pandangan 

bahwa untuk diterima di kelompoknya tidak perlu tampil sempurna secara 

fisik seperti berdandan secantik mungkin. Akibatnya mahasiswi tersebut 

tidak memaksakan diri untuk merias wajahnya secara berlebihan sehingga 

dirinya tidak perlu membeli produk perawatan wajah secara berlebihan, dan 

dapat mengurangi perilaku membeli produk perawatan wajah. 

Mahasiswi yang kurang memiliki kepercayaan diri, maka dirinya 

merasa tidak dapat diterima dalam kelompoknya. Akibatnya mahasiswi 

tersebut berupaya berdandan secara berlebihan agar terlihat cantik dengan 

tujuan agar dapat diterima kelompoknya. Konsekuensinya, mahasiswi 
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tersebut harus membeli produk kosmetik untuk merawat wajahnya sehingga 

perilaku membeli produk kosmetik menjadi tinggi. 

Anthony (1996, h.66) menyebutkan ciri-ciri individu yang memiliki 

kepercayaan diri adalah mandiri. Berdasarkan pendapat tersebut, maka 

dapat dikatakan bahwa mahasiswi dengan kemandirian yang dimiliki 

menyebabkan dirinya tidak tergantung pada produk kosmetik untuk agar 

wajahnya dapat tampil cantik, melainkan dirinya merasa bahwa untuk 

tampil cantik tergantung dari bagaimana menjalin hubungan dengan teman, 

menghargai diri sendiri dengan berpakaian yang sopan dan tidak melanggar 

norma-norma sosial. 

Pengaruh kepercayaan diri terhadap perilaku membeli produk 

perawatan wajah dapat dilihat pada sumbangan efektif (SE) yang diberikan 

sebesar 23,9%, sisanya 76,1% merupakan faktor-faktor lain seperti 

kebudayaan (budaya, sub budaya, kelas sosial), sosial (kelompok referensi, 

keluarga, peran dan status), pribadi (usia, keadaan ekonomi, gaya hidup, 

kepribadian, konsep diri), psikologis (motivasi, persepsi, belajar), produk 

(harga, kualitas, karakteristik). Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kepercayaan diri cukup memberikan pengaruh terhadap perilaku membeli 

produk perawatan wajah. 

 

Kesimpulan 

Ada Ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara 

kepercayaan diri dengan perilaku membeli produk perawatan wajah. 

Semakin tinggi kepercayaan diri yang dimiliki maka perilaku membeli 

produk perawatan wajah semakin rendah, demikian juga sebaliknya. 

Dengan demikian hipotesis penelitian ini terbukti. Adapun kepercayaan diri 
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memberikan sumbangan sebesar 23,9% terhadap perilaku membeli produk 

perawatan wajah. 

 

Saran 

1. Bagi mahasiswi Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata Semarang 

Hendaknya mahasiswi meningkatkan kepercayaan diri yang 

dimiliki yaitu bersikap tenang dalam menghadapi sesuatu, merasa 

diterima oleh kelompoknya, dan mandiri sehingga dapat menekan 

perilaku membeli produk perawatan wajahnya. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Saran untuk peneliti selanjutnya adalah memperhatikan 

kelemahan dalam penelitian ini dan memperhatikan faktor-faktor lain 

yang juga berpengaruh terhadap perilaku membeli yaitu kebudayaan 

(budaya, sub budaya, kelas sosial), sosial (kelompok referensi, keluarga, 

peran dan status), pribadi (usia, keadaan ekonomi, gaya hidup, 

kepribadian, konsep diri), psikologis (motivasi, persepsi, belajar), 

produk ( harga, kualitas, karakteristik). 
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