
GAMBARAN KONTROL DIRI DAN LOCUS OF CONTROL  

DALAM BERBELANJA PRODUK FASHION PADA MAHASISWA 

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PADJADJARAN 

 

Rosari Tertierina 

Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran 

 

Abstrak 

Kontrol diri merupakan kemampuan individu dalam melakukan pemantauan dan 

regulasi diri ketika berbelanja yang berhubungan dengan pikiran dan keputusan sesuai deng-

an standar diri yang dianut individu. Individu dengan kontrol diri yang tinggi, mampu me-

mantau dan mengatur perilaku dan keputusan mereka sesuai dengan rencana belanja yang 

telah dibuat. Sebaliknya, individu dengan kontrol diri yang rendah cenderung lebih mudah 

tergoda oleh pengaruh-pengaruh sosial di lingkungan sekitarnya. Selain kontrol diri, perilaku 

berbelanja juga dibentuk oleh variabel eksternal dan internal (locus of control). Semakin in-

ternal locus of control seseorang, semakin terencana dan bertujuan dalam perilaku ber-belanja 

mereka. Sebaliknya, semakin eksternal orientasi locus of control mahasiswa, semakin besar 

kemungkinan mereka terlibat dalam pembelian tidak terencana dan tidak bertujuan, mereka 

lebih rentan terhadap pengaruh sosial Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mem-

peroleh gambaran mengenai kontrol diri dan locus of control dalam berbelanja produk 

fashion pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Penelitian ini merupa-

kan penelitian non-eksperimental dengan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kuanti-

tatif. Adapun jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 83 orang yang merupakan ma-

hasiswa Fakultas Psikologi Unpad angkatan 2012-2014, berjenis kelamin perempuan, dan 

mengikuti tren produk fashion. Alat ukur yang digunakan berupa kuesioner yang terdiri dari 

dua variabel, yaitu kontrol diri dan locus of control. Alat ukur kontrol diri diadaptasi dan di-

modifikasi dari skala Consumer Spending Self-Control (CSSC) yang dikembangkan oleh 

Haws, Bearden dan Nenkov (2011), dan alat ukur locus of control diadaptasi dan dimodifika-

si dari skala Consumer Locus of Control (CLOC) yang dikembangkan oleh Busseri, Kerton 

dan Lefcourt (1997). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol diri mahasiswa mayoritas berada pada 

kategori tinggi (sebesar 92.5%). Begitu pula pada aspek-aspek kontrol diri, mayoritas maha-

siswa berada pada kategori tinggi. Sementara untuk aspek yang paling dominan pada kontrol 

diri adalah aspek having clear standard, aspek ini berkaitan dengan kemampuan mahasiswa 

dalam memiliki rencana dan anggaran belanja yang jelas. Selain itu, diketahui juga bahwa 

locus of control yang dimiliki sebagian besar mahasiswa (51.8%) cenderung internal. 
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Pendahuluan 

 

Menjamurnya penjual produk fa-

shion yang ada di kota Bandung saat ini, 

menimbulkan persaingan yang semakin 

ketat. Kondisi ini menuntut mereka agar 

lebih cerdas dalam membaca minat dan se-

lera konsumen seiring dengan perkem-



bangan tren fashion yang sedang populer 

di kalangan masyarakat. Selain itu, hal ter-

sebut juga mendorong mereka untuk 

berlomba-lomba dalam memasarkan pro-

duknya dengan cara menerapkan strategi 

pemasaran yang paling efektif dalam me-

narik minat pembeli dan tepat sasaran. 

Mangkunegara (2002) mengatakan 

bahwa kelompok masyarakat yang menjadi 

target potensial dalam pemasaran produk, 

baik produk dari perusahaan lokal maupun 

internasional adalah masyarakat yang bera-

da pada kelompok usia remaja. Salah satu 

kelompok remaja yang sangat potensial 

untuk dijadikan target pemasaran produk 

adalah mahasiswa. 

Ketika remaja mulai memasuki 

dunia kuliah menjadi mahasiswa, umum-

nya orang tua mulai memberi kepercayaan 

kepada anaknya untuk mengelola keuang-

an secara mandiri. Di sisi lain, secara fi-

nansial, umumnya mahasiswa belum dapat 

memenuhi kebutuhannya sendiri. Mereka 

masih mengandalkan uang saku pemberian 

orang tua untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-harinya. Sehingga, mahasiswa di-

tuntut untuk bisa mengatur pengeluaran 

mereka dengan baik agar uang saku dapat 

mencukupi segala kebutuhan hingga batas 

waktu yang diharapkan oleh orang tua 

mereka. Artinya, dalam proses memenuhi 

kebutuhan sehari-hari, mahasiswa harus 

pandai dalam membedakan antara barang 

kebutuhan (wants) dengan barang yang ha-

nya didasarkan pada keinginan (needs) 

semata agar terhindar dari pemborosan. 

Sementara itu, mahasiswa yang merupakan 

target potensial dalam pemasaran produk, 

seringkali dihadapkan pada kondisi ‘abu-

abu’ antara kebutuhan (needs) dan ke-

inginan (wants) dalam proses pemenuhan 

kebutuhan mereka, terutama dalam hal 

berbelanja barang-barang untuk menun-

jang penampilan diri. Tawaran-tawaran 

menarik dan menggiurkan seperti, diskon, 

harga murah atau harga reseller, promo, 

tampilan kemasan yang menarik, produk 

yang sedang tren atau keluaran terbaru, 

dan berbagai strategi pemasaran lainnya, 

menjadi salah satu ‘pendorong’ yang cu-

kup berpengaruh pada keputusan membeli 

mereka. Sifat mahasiswa yang sangat mu-

dah tergiur oleh tawaran-tawaran menarik 

(Wagner, 2009), cenderung tidak mampu 

atau sulit mengendalikan diri mereka un-

tuk menghindarinya dan tetap fokus pada 

rencana belanja kebutuhan yang sebenar-

nya. Akibatnya, lebih besar kemungkinan 

mereka untuk melakukan pembelian tidak 

terencana dan membayar lebih banyak dari 

anggaran belanja untuk membeli produk 

fashion yang mereka inginkan. 

Menurut Philips dkk (Kivetz dan 

Simonson, 2002) individu yang tidak me-

miliki kontrol diri lebih memprioritaskan 

konsumsi yang bersifat hedonis daripada 

fungsional karena memang menginginkan 

sesuatu yang lebih bersifat luas, misalnya 

hasrat untuk mendapatkan kemewahan dan 

kesenangan. Dengan adanya kontrol diri 

yang tinggi menjadikan individu dapat me-

mandu, mengarahkan, dan mengatur peri-

lakunya dengan baik yang pada akhirnya 

akan menuju pada konsekuensi positif. Ke-

mungkinan timbulnya efek negatif yang 

dapat merugikan diri sendiri maupun orang 

lain akan semakin kecil. 

Seringkali mahasiswa mengalami 

kegagalan dalam mengendalikan dorongan 

yang ditimbulkan oleh impuls yang ada di 

lingkungannya (seperti, diskon, harga mu-

rah, produk dengan model tren masa kini, 

dan sebagainya) saat berbelanja produk 

fashion. Menurut Baumeister (2002) kon-

trol diri mengacu pada kapasitas diri untuk 

mengubah keadaan dan responsnya sendi-

ri. Respon ini salah satunya mencakup me-

ngatur impuls (regulating impulses), seper-



ti menahan godaan. Berhasil atau tidaknya 

mahasiswa dalam melawan impuls tersebut 

saat berbelanja produk fashion, ditentukan 

oleh kapasitas pengendalian diri (self-

control) yang mereka miliki. 

Salah satu konsep kontrol diri yang 

berfokus pada perilaku konsumen adalah 

Consumer Spending Self-Control (CSSC), 

yaitu kemampuan konsumen dalam mela-

kukan pemantauan dan regulasi diri ketika 

berbelanja yang berhubungan dengan pi-

kiran dan keputusan sesuai dengan standar 

diri yang dianut (Haws, Bearden & 

Nenkov, 2011). Consumer spending self-

control dikonseptualisasikan untuk mema-

hami perilaku konsumen terkait dengan 

kemampuan mereka secara lebih spesifik 

dalam mengatur perilaku dan keputusan 

terkait dengan berbelanja. 

Dalam proses konsumsi atau berbe-

lanja, individu akan menampilkan perilaku 

yang berbeda-beda. Adanya individual 

differences mengakibatkan kontrol diri da-

lam berbelanja pada individu satu dengan 

individu lainnya tidak akan sama. Ada in-

dividu yang memiliki kontrol diri dalam 

berbelanja yang tinggi, namun ada juga 

individu yang memiliki kontrol diri dalam 

berbelanja yang rendah (Haws, Bearden & 

Nenkov, 2011). Mahasiswa dengan kontrol 

diri yang tinggi saat berbelanja mampu 

memantau perilakunya sesuai dengan stan-

dar diri yang dianut. Mahasiswa juga 

mampu mengatur dirinya dalam suatu akti-

vitas dan dapat mengarahkan dirinya untuk 

melakukan hal-hal yang tidak merugikan 

dirinya. Selain itu, mahasiswa dengan kon-

trol diri yang tinggi juga memiliki gambar-

an atau tujuan yang jelas mengenai barang-

barang yang akan dibeli sehingga mereka 

terhindar dari pembelian secara spontan 

terhadap barang-barang yang tidak sesuai 

dengan kebutuhan. Sebaliknya, mahasiswa 

dengan kontrol diri yang rendah, cende-

rung lebih mungkin melakukan perilaku 

pemborosan atau tidak sesuai dengan ang-

garan atau rencana belanja yang telah di-

tentukan, karena mereka tidak mampu me-

mantau perilakunya agar tetap sesuai de-

ngan tujuan belanja yang telah dibuat. 

Mahasiswa dengan kontrol diri yang ren-

dah juga cenderung melakukan hal-hal 

tidak bermanfaat yang dapat merugikan 

dirinya, mereka rentan terhadap pembelian 

secara spontan terhadap barang-barang 

yang sebenarnya kurang dibutuhkan. 

Selain pengendalian diri (self-

control), perilaku mahasiswa saat berbe-

lanja juga dibentuk oleh variabel internal 

dan variabel eksternal atau disebut juga se-

bagai locus of control. Menurut Lefcourt 

(1982) locus of control merupakan aspek 

kepribadian yang kontinum, sehingga seti-

ap individu memiliki locus of control in-

ternal maupun eksternal, akan tetapi ke-

duanya akan muncul salah satu dari locus 

of control yang paling kuat. Ketika indivi-

du menampilkan suatu tingkah laku di 

lingkungannya, mereka akan mengguna-

kan salah satu locus of control yang paling 

dominan, baik itu locus of control internal 

maupun locus of control eksternal, tidak 

terkecuali ketika melakukan proses kon-

sumsi atau berbelanja. 

Busseri, Kerton, dan Lefcourt 

(1997) mendefinisikan locus of control 

konsumen atau lebih dikenal sebagai 

consumer locus of control (CLOC), yaitu 

bagaimana konsumen menganggap diri 

mereka sebagai agen yang bertanggung ja-

wab dari hasil yang memuaskan atau tidak 

memuaskan pada perilaku pembelian me-

reka. Individu yang memiliki keyakinan 

locus of control internal lebih besar ke-

mungkinan mereka untuk menjadi pembeli 

yang terencana dan memiliki tujuan dalam 

berbelanja dibandingkan rekannya yang 

memiliki keyakinan locus of control eks-



ternal. Individu yang memiliki orientasi 

locus of control internal cenderung lebih 

tahan terhadap pengaruh sosial. 

Mahasiswa yang sulit mengendali-

kan atau menahan dorongan untuk berbe-

lanja produk fashion secara tidak terenca-

na, baik yang berasal dari dalam diri (in-

ternal) maupun dari lingkungan sekitarnya 

(eksternal), memiliki kecenderungan untuk 

melakukan proses konsumsi atau berbelan-

ja secara berlebihan tanpa bisa membeda-

kan antara barang pemenuh kebutuhan dan 

barang untuk memenuhi hasrat kesenangan 

semata. Apabila perilaku berbelanja seperti 

ini terus berlanjut, hal ini dapat memberi 

dampak buruk baik pada kehidupan priba-

di maupun kehidupan sosial individu. 

Dampak buruk pada kehidupan pribadi 

dapat berupa penyesalan, pengeluaran 

uang saku secara berlebihan (boros), ber-

kurangnya kesempatan individu untuk me-

nabung, dan terlilit hutang. Sedangkan, 

dampak buruk pada kehidupan sosialnya 

dapat menyebabkan hubungan yang buruk 

dengan orang-orang di sekitarnya, seperti 

berbohong kepada orang tua, hingga yang 

lebih berbahaya adalah melakukan tinda-

kan kriminal, seperti melakukan penipuan, 

mencuri atau tindakan korupsi.  

 

 

Metode Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan ran-

cangan penelitian non-eksperimental deng-

an metode penelitian deskriptif dan pende-

katan kuantitatif. Populasi dalam pene-

litian ini adalah mahasiswa Fakultas 

Psikologi Unpad angkatan 2012-2014, ber-

jenis kelamin perempuan, dan mengikuti 

tren produk fashion. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan sampel probabilitas 

(propability sampling) dengan cara simple 

random sampling, yaitu teknik sampling 

yang memberikan peluang yang sama bagi 

setiap unsur (anggota) populasi untuk dipi-

lih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 

2006). Diperoleh jumlah sampel peneliti-

an, yaitu sebanyak 83 orang. 

Data penelitian diperoleh dengan 

menggunakan kuesioner yang terdiri dari 

tiga bagian, yaitu data responden, data 

mengenai kontrol diri, dan locus of 

control. Alat ukur kontrol diri diadaptasi 

dan dimodifikasi dari skala Consumer 

Spending Self-Control (CSSC) yang di-

kembangkan oleh Haws, Bearden dan 

Nenkov (2011). Sedangkan, alat ukur yang 

digunakan untuk mengukur locus of 

control diadaptasi dan dimodifikasi dari 

skala Consumer Locus of Control (CLOC) 

yang dikembangkan oleh Busseri, Kerton 

dan Lefcourt (1997). 

Data yang telah diperoleh dari 83 

mahasiswa Fakultas Psikologi Unpad 

selajutnya diolah menggunakan teknik 

analisis statistik deskriptif.  

 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Menurut Haws, Bearden dan 

Nenkov (2011) consumer spending self-

control (CSSC) merupakan kemampuan 

konsumen untuk melakukan pemantauan 

dan regulasi diri ketika berbelanja yang 

berhubungan dengan pikiran dan keputus-

an sesuai dengan standar diri yang dianut. 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 

bahwa mayoritas mahasiswa Fakultas 

Psikologi Universitas Padjadjaran memili-

ki kontrol diri yang tergolong pada kate-

gori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 

mahasiswa mampu melakukan pemantau-

an dan mengatur (meregulasi) diri mereka 

saat berbelanja produk fashion dengan cara 

melakukan pertimbangan-pertimbangan 

terlebih dahulu, baru kemudian membuat 



keputusan yang sesuai dengan rencana be-

lanja yang telah dibuat secara jelas, baik 

itu mengenai barang apa saja yang akan 

dibeli maupun mengenai jumlah berapa 

banyak dana (budget) yang dapat ia guna-

kan untuk berbelanja produk fashion. 

Tingginya kontrol diri yang dimili-

ki oleh mahasiswa tersebut didukung oleh 

aspek-aspek kontrol diri yang juga berada 

pada kategori tinggi. Menurut Haws, 

Bearden dan Nenkov (2011) kontrol diri 

terdiri dari tiga aspek. Aspek pertama ada-

lah pemantauan (monitoring). Aspek ini 

menjelaskan mengenai kemampuan indivi-

du dalam memantau perilakunya agar se-

suai dengan standar yang ada. Dalam 

aspek ini, mayoritas mahasiswa menunjuk-

kan kemampuan monitoring yang tinggi. 

Mahasiswa mampu melakukan penelusur-

an terhadap perilakunya saat berbelanja 

produk fashion agar tetap sesuai dengan 

rencana belanja yang telah mereka buat. 

Mahasiswa mampu menghindarkan diri 

me-reka dari pembelian di luar rencana 

dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang 

sebe-narnya. Selain itu, dalam hal penge-

luaran, mahasiswa mampu memantau pe-

ngeluaran mereka saat berbelaja produk 

fashion dan menjauhkan dirinya dari pe-

ngeluaran yang dilakukan secara berlebih-

an (boros). 

Aspek kedua adalah regulasi diri 

(self-regulation). Aspek ini berkaitan 

dengan kemampuan individu untuk me-

ngatur diri dalam suatu aktivitas yang me-

libatkan kemampuan metakognisi, motiva-

si dan perilaku aktif. Individu dengan self-

regulation yang tinggi mampu mengarah-

kan dirinya untuk melakukan hal-hal yang 

tidak merugikan dirinya. Berdasarkan hasil 

olah data pada subbab sebelumnya, terlihat 

bahwa mayoritas mahasiswa memiliki ke-

mampuan regulasi diri yang tinggi. Saat 

berbelanja produk fashion, mahasiswa 

mampu mengarahkan dirinya sesuai deng-

an rencana belanja yang telah dibuat deng-

an melibatkan beberapa kemampuan yang 

mereka miliki, sehingga mereka terhindar 

dari pembelian produk fashion yang tidak 

sesuai dengan kebutuhan serta pengeluaran 

mereka lebih hemat. 

Kemampuan metakognisi berkaitan 

dengan kemampuan kognitif yang dapat 

membimbing dirinya dalam melakukan 

aktivitas. Saat berbelanja produk fashion, 

mahasiswa mampu mengendalikan pikiran 

mereka dengan terlebih dahulu melakukan 

pertimbangan-pertimbangan yang matang 

terkait dengan konsekuensi dari pembelian 

suatu produk sebelum pada akhirnya mem-

buat keputusan membeli terhadap produk 

tersebut. Kemampuan berikutnya adalah 

motivasi, yaitu berkaitan dengan kebutuh-

an dasar yang mendorong individu mela-

kukan sesuatu. Dalam mengatur dorongan 

(motivasi) baik yang berasal dari dalam 

diri maupun dari lingkungan di sekitarnya, 

mahasiswa mampu mengendalikan 

dorongan-dorongan untuk tidak berbelanja 

produk fashion yang tidak sesuai dengan 

rencana dan anggaran belanja yang telah 

mereka tetapkan sebelumnya.  Dan yang 

ketiga ialah dengan melibatkan kemam-

puan perilaku aktif, yaitu berkaitan dengan 

kemampuan individu untuk mengatur diri, 

menyeleksi dan memanfaatkan kemampu-

an dalam menciptakan lingkungan yang 

mendukung aktivitasnya. Saat berbelanja 

produk fashion, mahasiswa mampu untuk 

mengatur perilakunya dengan cara me-

nunda atau tidak membeli produk fashion 

yang tidak sesuai dengan rencana atau se-

dang tidak dibutuhkan saat ini. 

Selanjutnya, aspek ketiga dari 

kontrol diri ialah memiliki standar yang 

jelas (having clear standard). Aspek ini 

menjelaskan mengenai kemampuan indivi-

du memiliki peraturan atau acuan yang 



jelas dalam aktivitasnya. Hasil menunjuk-

kan bahwa hampir seluruh mahasiswa 

(sebesar 95.2%) memiliki kemampuan un-

tuk memiliki tujuan yang jelas saat ber-

belanja produk fashion. Hal ini menunjuk-

kan bahwa mahasiswa mampu membuat 

batasan-batasan yang jelas dalam membuat 

rencana belanja. Mahasiswa mampu me-

nentukan produk apa saja yang akan me-

reka beli dengan menerapkan skala prio-

ritas kebutuhan. Selain itu, mahasiswa juga 

mampu menentukan batasan anggaran da-

na atau seberapa banyak uang (budget) 

yang dapat mereka gunakan dengan me-

nyisihkan uang bulanan khusus untuk ber-

belanja produk fashion. 

Berdasarkan grafik mengenai dis-

tribusi aspek  kontrol diri diketahui bahwa 

aspek having clear standard menjadi 

aspek yang paling dominan dalam me-

nyumbang tingginya kontrol diri pada 

mahasiswa. Kemudian, disusul oleh aspek 

monitoring dan yang terakhir adalah aspek 

self-regulation. Hal ini menunjukkan bah-

wa kontrol diri yang tinggi pada maha-

siswa paling besar didukung oleh kemam-

puan mereka dalam memiliki rencana dan 

anggaran (budget) belanja yang jelas. Ma-

hasiswa mampu membuat batasan-batasan 

yang jelas mengenai barang-barang apa 

saja yang akan dibeli, serta batasan menge-

nai anggaran (budget) yang dapat mereka 

gunakan untuk berbelanja produk fashion. 

Kemudian, diikuti oleh kemampuan maha-

siswa dalam memantau perilaku belanja 

dan pengeluaran mereka saat berbelanja 

produk fashion. Dan yang terakhir adalah 

kemampuan mahasiswa dalam mengatur 

pikiran, dorongan, dan perilakunya terkait 

dengan berbelanja produk fashion agar ter-

hindar dari pembelian produk secara tidak 

terencana dan tidak sesuai dengan kebu-

tuhan serta terhindar dari pengeluaran 

yang dilakukan secara berlebihan (boros). 

Perilaku berbelanja mahasiswa ti-

dak hanya dibentuk oleh pengendalian diri, 

melainkan juga dibentuk oleh variabel-

variabel eksternal dan internal atau lebih 

dikenal dengan sebutan locus of control. 

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap perila-

ku yang kita tampilkan tidak terlepas dari 

peran locus of control. Orientasi locus of 

control yang dimiliki oleh masing-masing 

individu akan mengarahkan tingkah laku 

yang mereka tampilkan di lingkungannya. 

Locus of control merupakan aspek 

kepribadian yang kontinum (Lefcourt, 

1982) sehingga setiap individu memiliki 

locus of control internal maupun eksternal, 

akan tetapi kedua locus of control ini akan 

muncul salah satu dari locus of control 

yang paling kuat. Menurut Rotter locus of 

control membahas mengenai lokasi kenda-

li dalam kepribadian seseorang dalam hu-

bungannya dengan lingkungan dan lebih 

banyak menjelaskan mengenai bagaimana 

tingkah laku dikendalikan dan diarahkan 

melalui fungsi kognitif (Widawati, 2011). 

Menurut Busseri, Kerton, dan 

Lefcourt (1997) consumer locus of control 

(CLOC) merupakan bagaimana konsumen 

menganggap diri mereka sebagai agen 

yang bertanggung jawab dari hasil yang 

memuaskan atau tidak memuaskan pada 

perilaku pembelian mereka. Hasil olah da-

ta menunjukkan bahwa sebagian besar ma-

hasiswa (51.8 %) memiliki keyakinan 

locus of control yang cenderung internal. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar mahasiswa memiliki keyakinan bah-

wa sesuai atau tidak sesuainya pembelian 

produk fashion yang mereka lakukan 

dengan rencana belanja, sepenuhnya bera-

da pada kendali mereka. Mahasiswa meya-

kini bahwa dirinya memilik tanggung ja-

wab sepenuhnya atas hasil berbelanja yang 

mereka lakukan. Mahasiswa juga meyakini 

bahwa dirinya merupakan agen yang me-



megang kendali penuh atas semua perilaku 

yang mereka tampilkan saat berbelanja 

produk fashion. 

Berdasarkan hasil olah data juga 

terlihat bahwa sebagian lagi dari maha-

siswa (sebesar 48.2 %) memiliki keyakin-

an locus of control yang cenderung ekster-

nal. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

mahasiswa yang meyakini bahwa hasil 

berbelanja mereka yang tidak sesuai deng-

an rencana dan melebihi jumlah anggaran 

(budget) belanja yang telah dibuat disebab-

kan oleh faktor-faktor di luar dirinya, se-

perti diskon, harga murah, tampilan pro-

duk yang menarik, adanya tester gratis dan 

lain sebagainya. Mahasiswa memiliki ke-

yakinan bahwa faktor-faktor yang berada 

di luar dirinya menjadi penentu dalam 

pembentukan perilakunya saat berbelanja 

produk fashion. 
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