
ABSTRAKSI 

ANISA SUSANTI. Pengaruh self-acceptance importance,  affiliation  Importance,  dan 

community feeling importance  terhadap compulsive buying Survey pada Wanita Karir yang 

berbelanja di Mall Ambarukmo, Malioboro dan Galeria.  (Dibimbing oleh Drs. Tugiyo, MM dan Dra. 

Sri Budiwati WS, M.Si). 

                 

Perilaku pembelian yang compulsive (compulsive buying) dalam literatur pemasaran telah 

menjadi suatu fenomena yang makin meluas dan terus berkembang. Compulsive Buying adalah 

salah satu topik penting yang harus dipelajari karena perilaku pembelian tersebut merupakan  

salah satu aspek negatif dari suatu perilaku konsumen. Dalam penelitian ini ingin mengetahui 

apakah Self-Acceptance Importance, Affiliation Importance, dan Community Feeling Importance  

berpengaruh terhadap Compulsive Buying. Responden dalam penelitian ini adalah wanita karir 

yang berbelanja di Mall Ambarukmo, Malioboro dan Galeria Yogyakarta dan jumlah sampel sebanyak 
110 dari jumlah total yang disebar sebanyak 130. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis 

regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa Self-Acceptance Importance, Affiliation 

Importance, dan Community Feeling Importance  berpengaruh negatif signifikan terhadap 

Compulsive Buying.  

Kata Kunci:  Self-Acceptance Importance, Affiliation Importance, Community Feeling 

Importance dan Compulsive Buying. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : 

PENGARUH SELF-ACCEPTANCE IMPORTANCE,  AFFILIATION  

IMPORTANCE,  DAN COMMUNITY FEELING IMPORTANCE  

TERHADAP COMPULSIVE BUYING 

dan dimajukan untuk diuji pada hari, Kamis tanggal 22 Maret 2012, adalah hasil skripsi. 
 

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak 

menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian atau simbol yang menunjukkan sebagai tulisan 

saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin penulis 

aslinya. 

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya 

menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila 

kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang 

lain seolah pikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas 

batal saya terima. 
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