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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan berkembangnya era globalisasi saat ini, negara-negara di dunia 

termasuk Indonesia. Globalisasi tersebut membuat berbagai perubahan-perubahan 

yang menyangkut hampir secara keseluruhan bidang kehidupan. Perubahan tersebut 

memberikan dampak terhadap pola kehidupan di masyarakat, kebiasaan, adat, tradisi, 

yang lama sudah mulai ditinggalkan secara perlahan-lahan. Hal tersebut diiringi 

dengan tingkat kompleksitas masyarakat yang lebih tinggi, salah satunya adalah 

menyebabkan daya beli serta perilaku konsumtif masyarakat bertambah.  

Daya beli tersebut menyebabkan pusat perbelanjaan bersaing menjual 

produknya untuk mendapatkan keuntungan. Berbagai cara dilakukan pusat 

perbelanjaan tersebut misalnya memberikan harga diskon pada produk atau item 

yang dijual. Hal ini semakin membuat masyarakat untuk terus berperilaku konsumtif 

dan memenuhi kepuasan pribadi. Perilaku konsumtif ini akan terus ada dan 

mengakar dalam gaya hidup, sedangkan gaya hidup sendiri harus ditunjang oleh 

financial yang memadai. Pada akhirnya perilaku konsumtif bukan saja berdampak 

pada ekonomi namun juga pada kehidupan sosial. 

Menurut Anggasari (dalam Sumartono, 2002), perilaku konsumtif adalah 

tindakan membeli barang-barang yang tidak diperhitungkan sehingga sifatnya 

menjadi berlebihan. Perilaku konsumtif terjadi ketika seseorang tidak mendasari 
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pembelian dengan kebutuhan, namun semata-mata hanya demi kepuasan maupun 

kesenangan, sehingga menyebabkan pengeluaran dana yang berlebih.  

Sosiolog sekaligus Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMY, Zuly 

Qodir mengatakan, praktik konsumerisme rakyat Indonesia sudah mulai sejak 1990-

an. Hal ini diperngaruhi cara hidup orang luar negeri yang begitu konsumtif setiap 

hari.  

"Sejak Indonesia mulai mengenal kata globalisasi, sejak itulah masa-masa 

konsumerisme di Indonesia. Dan konsumerisme sendiri merupakan pembeda kelas 

sosial yang nyata," (Zuly Qodir). 

 

Zuly mengatakan, sifat konsumeris dan konsumtif dalam diri seseorang tidak 

akan berhenti begitu saja (Afrizal, 2012). 

Gaya hidup konsumtif mendorong seseorang untuk menginginkan sesuatu 

secara instan dan cepat. Konsumerisme tanpa disadari sudah menjadi budaya akan 

tetapi menjurus pada penyakit sosial yang berpotensi menciptakan masyarakat 

individualis dan materialistis, bahkan mengarah ke hedonisme. Hal ini ditandai 

dengan adanya sekelompok masyarakat yang aktif mengonsumsi produk-produk me-

wah sebagai sebuah prestise dan kehormatan atau sekadar pemenuhan hasrat 

(Keswara, 2013). 

Perilaku konsumtif lebih banyak dialami oleh wanita daripada kaum pria. Hal 

ini terlihat wanita senang berbelanja produk fashion untuk menunjang 

penampilannya sehingga tanpa disadari cenderung konsumtif. (Minauli, 2012). 

Perilaku konsumtif tersebut lambat laun akan mempengaruhi gaya hidup seseorang 

dari sederhana menjadi kompleks dalam pemenuhan setiap kebutuhan untuk 

menampilkan dirinya tampak menjadi cantik dan menarik (Kompas, 2003).  
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Menurut penelitian Mortimer & Clarke (2010), secara umum ada perbedaan 

dalam pola perilaku konsumtif antara pria dan wanita.  Perbedaan tersebut adalah : 

 

Table 1 

Perbedaan pola perilaku konsumtif antara pria dan wanita 

 

Pria Wanita 

1. Saat berbelanja lebih sering 

melakukannya sendiri. 

2. Sudah membuat daftar 

belanjaan apa saja yang akan 

dibeli, memeriksa produknya, 

dan segera membayarnya. 

3. Kurang menikmati kegiatan 

berbelanja sehingga sering 

terburu-buru mengambil 

keputusan membeli 

1. Lebih sering berbelanja bersama 

teman-temannya. 

2. Lebih banyak menghabiskan waktu 

untuk membandingkan harga serta 

menikmati saat-saat belanja. 

3. Lebih tertarik pada warna dan 

bentuk, bukan pada hal teknis dan 

kegunaannya. 

4. Senang melakukan kegiatan 

berbelanja. 

 

Parma (2007), dalam penelitiannya mengatakan bahwa perilaku konsumtif 

pada remaja putri cenderung dipengaruhi oleh faktor rasional dan faktor emosional. 

Remaja yang berperilaku konsumtif mengutamakan faktor emosionalnya saja, 

misalnya dengan hanya memperhitungkan gengsi dan perstise, sedangkan remaja 

yang memperhatikan faktor rasional cenderung memperhitungkan manfaat serta 

harga produk yang berwujud mode atau style popular. 

Perilaku konsumtif juga merupakan salah satu fenomena yang mempengaruhi 

hidup mahasiswa, khususnya mahasiswi indekost. Mahasiswi indekost sama saja 

halnya dengan mahasiswa pada umumnya, tergolong bukan angkatan kerja karena 

mahasiswi termasuk pelajar yang tidak mencari kerja (pengangguran) ataupun 

sedang bekerja melainkan mereka bersekolah dan penerima pendapatan, sehingga 
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mahasiswi tidak memiliki pendapatan permanen sendiri. Pendapatan mahasiswi 

indekos bisa berasal dari uang saku dari orang tua, dan beasiswa (jika penerima 

beasiswa). Yang dimaksud dengan uang saku dari orangtua adalah uang saku yang 

diterima setiap bulan atau setiap minggu, dari uang saku inilah yang selanjutnya 

mahasiswi gunakan dalam memenuhi kebutuhan mereka untuk selanjutnya mereka 

alokasikan untuk pengeluaran konsumsi baik itu konsumsi rutin maupun tidak rutin. 

Secara umum konsumsi rutin yang dimaksud di sini adalah segala pengeluaran untuk 

pembelian barang-barang dan jasa-jasa yang terus-menerus dikeluarkan. Namun 

mahasiswi yang tinggal kost terkadang juga tidak dapat terkontrol dalam 

mengkonsumsi karena berbagai faktor, misalnya adanya perasaan bangga karena 

dapat memiliki barang yang orang lain belum tentu memilikinya, serta adanya waktu 

luang dan tempat belanja yang dirasa nyaman oleh subjek yang menyebabkan subjek 

berperilaku konsumtif (Boediono, 2001). 

Pola konsumsi mahasiswi indekost jelas berbeda dengan pola konsumsi 

mahasiswa yang tinggal dengan orangtuanya. Hal ini disebabkan mahasiswa yang 

tinggal di kost harus mengeluarkan biaya-biaya rutin seperti biaya untuk makan 

sehari-hari, biaya listrik, transportasi, air, uang sewa kost, dan perlengkapan sehari-

hari lainnya, sedangkan mahasiswa yang tinggal dengan keluarga tidak perlu 

mengeluarkan biaya-biaya tersebut karena telah di tanggung oleh keluarganya. 

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 21 Februari 

2013 di dua rumah kost area Universitas Muhammadiyah Surakarta, kepada 5 

mahasiswi usia 20-22 tahun tentang perilaku konsumtif mahasiswi yang tinggal 

indekost  dan faktor apa yang mendukung untuk menjadi konsumtif. Menunjukkan 
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data : dengan membeli barang yang diangggap menarik tanpa direncanakan terlebih 

dahulu, lebih mendahulukan membeli sesuatu dibanding membayar kost, boros 

dengan seringnya berbelanja untuk pemenuhan kamar kost. Subjek cenderung 

berperilaku konsumtif karena, tidak ingin kalah saingan dengan teman kuliah 

maupun teman kostnya serta dalam pemenuhan gaya hidupnya.  

Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif adalah : 1). Faktor sosial yang 

berasal dari kebiasaan keluarga, pengaruh teman dan lingkungan, pengaruh iklan di 

berbagai media baik cetak maupun elektronik; 2). Konsumtif terhadap barang yang 

dipakai di tubuh, konsumtif terhadap alat-alat kosmetik, konsumtif terhadap, 

konsumtif terhadap tempat hiburan yang biasa dijadikan tempat nongkrong bersama 

teman-teman; 3). Mengaku boros jika menuruti keinginannya untuk membeli barang 

yang sebenarnya tidak begitu penting. 

Demi gengsi dan prestise yang tinggi, mereka rela membeli barang-barang 

tersebut meskipun harganya cukup mahal. Selain itu untuk memenuhi keinginannya 

disaat dana kurang, maka tidak segan-segan mereka berhutang kepada teman atau 

bahkan meminta uang kepada orang tua dengan cara berbohong. 

Dalam hal ini, membeli tidak lagi dilakukan karena suatu barang atau produk 

tersebut dibutuhkan, melainkan hanya untuk memenuhi kepuasan pribadi saja, seperti 

hanya sekedar mengikuti gengsi dan era trend terkini (Dala, dkk, 2007). Contohnya 

mahasiswi tersebut membeli barang pribadi seperti bantal, boneka, tekadang ada juga 

mengoleksi buku-buku bacaan yang membutuhkan dana khusus untuk membelinya. 

Serta terdapat kecenderungan mempercantik diri di salon, perawatan di pusat 

kecantikan, dan pusat perbelanjaan untuk menunjang gaya hidup dan penampilan 
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fisik. Apabila mahasiswi pergi ke pusat perbelanjaan, tujuannya tidak lagi sebagai 

kebutuhan primer, tetapi lebih kepada gengsi ataupun kepuasan pribadi saja.  

Menurut Tambunan (2001), mahasiswi termasuk mudah teralihkan 

perhatiannya karena rayuan iklan, mengikuti teman-teman kost, kurang realistis, 

cenderung boros dalam mengeluarkan uangnya, dan ingin menunjukkan siapa dirinya 

dengan mengikuti trend terbaru. Seiring berubahnya jaman, trend akan terus 

berubah, sehingga mahasiswi indekost belum merasa puas dengan yang dimilikinya, 

dalam hal pemenuhan gaya hidup, atau persaingan antar teman kost. Hal ini 

mendorong mahasiswi untuk cenderung melakukan pemborosan yang berlebih dan 

memiliki pola hidup konsumtif.  

Munculnya perilaku konsumtif disebabkan oleh faktor internal dan faktor 

eksternal. Adapun faktor internal yang berpengaruh pada perilaku konsumtif individu 

adalah motivasi, harga diri, observasi, proses belajar, kepribadian dan konsep diri. 

Sementara faktor eksternal yang berpengaruh pada perilaku konsumtif individu 

adalah kebudayaan, kelas sosial, kelompok-kelompok sosial dan referensi serta 

keluarga (Sumartono, 2002). 

Faktanya faktor eksternal inilah yang kemudian terkonstruksi dalam sebuah 

identitas (gaya hidup) yang banyak mempengaruhi perempuan. Perempuan kemudian 

terjebak dalam kehidupan konsumtif yang sebenarnya tidak menyimpan kemanfaatan 

besar bagi perempuan sendiri (Suara Merdeka, 2012). 

Lingkungan masyarakat yang heterogen dan tren gaya hidup hedonis juga 

mempengaruhi kalangan remaja terjebak dalam budaya konsumerisme, sehingga 

memicu seseorang berperilaku konsumtif secara berlebihan (Solicha, 2012). Namun 
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sepenuhnya tidak semua mahasiswi yang tinggal indekost memiliki perilaku 

konsumtif. Perilaku konsumtif pada mahasiswi indekost salah satunya dipengaruhi 

oleh konformitas terhadap kelompoknya. Bagi mahasiswi indekost yang memiliki 

pengaruh untuk memasuki suatu kelompok, pengaruh adanya norma kelompok akan 

berdampak pada timbulnya konformitas. Seperti yang diungkapkan oleh Rachmawati 

(2013), pada penelitian sebelumnya bahwa teman sebaya memiliki peran yang 

penting dalam terjadinya konformitas pada remaja. Kelompok teman sebaya 

membuat norma-norma yang harus dipatuhi anggota kelompoknya, bila ada yang 

tidak mematuhinya, maka akan mendapatkan sanksi dari kelompoknya. 

Perilaku konsumtif yang ditunjukkan remaja bersama teman sebaya (peer 

group) tidak jauh dari masalah mode atau fashion, mengikuti trend fashion perlu bagi 

para remaja karena bisa menunjang penampilan, dengan berpenampilan menarik 

remaja merasa percaya diri, selain itu produk fashion dipilih karena model yang 

banyak dan cepat berubah (Nurhayati, 2008) 

Sebagian mahasiswi indekost lebih mudah terpengaruh oleh teman-teman kost 

dalam berpenampilan dan gaya hidup, terkadang juga karena adanya persaingan antar 

teman kost untuk mendapatkan pengakuan sosial. Pada kenyataannya, tidak semua 

mahasiswi indekost berperilaku konsumtif. Ada juga yang berhemat dan selektif 

dalam membeli kebutuhan, tidak sekedar kepuasan memenuhi gaya hidup. Penyebab 

perbedaan tersebut disebabkan konformitas. Apabila teman-temannya adalah 

konsumtif dan individu tersebut memiliki konformitas yang tinggi, maka individu 

tersebut akan mengikuti perilaku konsumtif juga.  
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Hasil penelitian sebelumnya mengenai makna dari perilaku konsumtif, 

termanifestasi dalam bentuk kegemarannya berbelanja, berbelanja bukan hanya 

sekedar membeli barang, memakai atau menghabiskan barang tersebut. Namun lebih 

dari itu semua belanja adalah cara untuk dapat dihargai dan diakui keberadaannya di 

lingkungan sosialnya. Selain itu berbelanja juga sudah menjadi identitas, (Umami & 

Nurchayati, 2013). 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, rumusan masalahnya adalah : “apakah ada 

hubungan antara konformitas dengan perilaku konsumtif pada mahasiswa indekost 

mewah  di  Kecamatan Kartasura?”. Dari rumusan masalah tersebut, penulis tertarik 

untuk mengkaji lebih lanjut dengan mengadakan penelitian dengan judul : 

“Hubungan Antara Konformitas Dengan Perilaku Konsumtif Pada Mahasiswi 

Indekost Mewah Di Kecamatan Kartasura”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui hubungan antara konformitas dengan perilaku konsumtif pada 

mahasiswi indekost mewah di Kecamatan Kartasura. 

2. Mengetahui tingkat konformitas mahasiswi indekost mewah di Kecamatan 

Kartasura. 

3. Mengetahui tingkat perilaku konsumtif mahasiswi indekost mewah di Kecamatan 

Kartasura. 

4. Mengetahui sumbangan efektif konformitas terhadap perilaku konformitas pada 

mahasiswi indekost mewah di Kecamatan Kartasura. 
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C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain : 

1. Bagi mahasiswi 

Diharapakan penelitian ini dapat memberikan informasi tentang hubungan 

konformitas dengan perilaku konsumtif, terutama bagi yang tinggal indekost 

mewah di Kecamatan Kartasura. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan hasil dari penelitian ini sebagai referensi, untuk bahan masukan, 

pertimbangan, informasi tambahan bagi peneilti lain yang akan melakukan 

penelitian sejenis, sehingga dapat menjadi acuan dalam penyempurnaan penelitian 

yang sejenis. 


