
 

 

 

1 
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Wanita sebagai ibu rumah tangga bertanggung jawab atas terpenuhinya 

segala keperluan rumah tangga dan keluarga, baik berupa jasa maupun barang  di 

lingkungan keluarga. Peran ibu rumah tangga dalam mengurus kebutuhan-

kebutuhan tersebut tidaklah mudah, karena setiap individu mempunyai kebutuhan 

masing-masing dan di dalam kehidupan sehari-hari tidak akan pernah lepas dari 

yang namannya kegiatan konsumsi. Konsumsi dilakukan manusia untuk memenuhi 

kebutuhan baik itu berupa kebutuhan primer maupun sekunder.  

Seseorang yang membeli barang didasarkan oleh keinginan tanpa 

mementingkan kegunaan dan manfaat dari suatu barang hanya akan membuat 

seseorang menjadi konsumtif. Perilaku konsumtif dapat diartikan sebagai 

kecenderungan seseorang untuk berperilaku secara berlebihan dalam membeli 

sesuatu secara irasional dan lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. 

Apabila perilaku konsumtif terus menerus terjadi maka akan mengakibatkan kondisi 

keuangan menjadi tidak terkontrol selain itu akan menimbulkan tindakan 

pemborosan dan berakibat pada menumpuknya barang karena pembelian yang 

dilakukan secara berlebihan atau terus menerus (Hardjana, 2003).  

Dampak ibu rumah tangga yang berperilaku konsumtif tinggi yaitu pada 

keuangan keluarga yang seharusnya untuk kebutuhan-kebutuhan rumah tangga 

dialihkan untuk membeli barang yang kurang berguna, sehingga ibu rumah tangga 

melakukan pemborosan. Indikator ibu rumah tangga yang berperilaku komsumtif 
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tinggi, misalnya membeli tas berbagai merek tetapi jarang digunakan. Membeli baju 

atau peralatan rumah tangga tetapi hanya disimpan.  Sebaliknya ibu rumah tangga 

dalam perilaku konsumtif rendah dapat diketahui melalui indikatornya, yaitu para 

ibu rumah tangga tidak terpengaruh oleh barang dengan harga murah atau adanya 

diskon harga. Ibu rumah tangga dalam membeli barang sesuai dengan keuangan 

keluarga.  

Menurut Rosandi (2004), bentuk-bentuk perilaku konsumtif dapat 

dipergunakan untuk mengetahui perilaku konsumtif, yaitu: (a) Berbelanja tidak 

sesuai dengan kebutuhan. Kondisi lain yang semakin mendukung timbulnya perilaku 

konsumtif di kalangan seseorang adalah semakin banyaknya mall atau pusat 

perbelanjaan modern dengan berbagai penawaran yang sangat menarik. Individu 

yang tadinya hanya berniat untuk sekedar “window shopping”, akhirnya 

membelanjakan uangnya untuk membeli barang-barang yang sebenarnya bukan 

merupakan kebutuhannya. (b) Membelanjakan uang berlebih pada keperluan 

penampilan. Wanita dapat membelanjakan uangnya lebih banyak untuk keperluan 

penampilan seperti pakaian, kosmetik, aksesoris, dan sepatu. Kondisi pasar yang 

lebih banyak ditujukan untuk wanita dan kecenderungan wanita lebih mudah 

dipengaruhi mendorong wanita lebih konsumtif daripada pria. Namun, saat ini 

wanita pria juga berperilaku konsumtif dengan menjaga penampilannya karena 

dianggap dapat menarik lawan jenisnya. 

Harapan yang diinginkan oleh ibu rumah tangga memiliki kecenderungan 

perilaku konsumtif rendah, dapat bersikap bijak dalam memilih kebutuhan mana 

yang paling utama dari suatu barang serta yang mempunyai manfaat maupun 

kegunaan agar tidak terjadi tindakan pemborosan. Ibu rumah tangga mampu 
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mengatur keuangan dengan mendahulukan kepentingan-kepentingan rumah tangga, 

seperti berbelanja sesuai kebutuhan keluarga. Ibu rumah tangga perlu menghindari 

pembelian barang yang berlebihan yang dirasa tidak bermanfaat bagi keluarga. Ibu 

rumah tangga yang memiliki kecenderungan perilaku konsumtif rendah dalam 

membelanjakan uang lebih berhati-hati. Ibu rumah tangga membeli barang 

berdasarkan manfaat dan kegunaan barang yang dibeli sesuai kepentingan keluarga. 

Ibu rumah tangga berbelanja sesuai keuangan yang sudah diatur, sehingga terhindar 

dari pemborosan dan mampu mengatur keuangan (Astuti, 2003).     

Kenyataannya tidak semua ibu rumah tangga memiliki kecenderungan 

perilaku konsumtif rendah. Ada sebagian ibu rumah tangga memiliki kecenderungan 

perilaku konsumtif tinggi. Seperti hasil temuan wawancara pada tanggal 9 Februari 

2014 pukul 16.38 WIB dengan ibu rumah tangga berinisial AR, mengatakan bahwa 

setiap melihat ada barang yang menarik selalu ingin di beli. Bahkan AR mengatakan 

pernah membeli barang yang sama namun dengan warna yang berbeda, 

ketertarikannya pada barang tersebut dikarenakan model yang bagus sehingga AR 

ingin memiliki dua atau tiga barang yang sama namun dengan warna yang berbeda.  

Hal tersebut sependapat dengan ibu rumah tangga berinisial ER, berdasarkan 

hasil wawancara pada tanggal 17 Februari 2013 pukul 17.18 WIB diperoleh 

keterangan bahwa ER selalu membeli barang-barang di luar kebutuhan rumah 

tangga dan bila tidak membeli barang tersebut akan muncul rasa penyesalan 

sehingga ER memutuskan untuk membeli barang tersebut. ER membeli barang 

karena senang bukan karena manfaat, sehingga barang yang dibeli sebagian besar  

dibiarkan tidak dipergunakan.  
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Berdasarkan pada kutipan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa 

dua ibu rumah tangga tersebut memiliki perilaku konsumtif tinggi, dengan ciri-

cirinya yaitu membeli barang untuk kesenangan, membeli barang berlebihan, 

membeli barang tanpa memikirkan manfaat, sehingga terkesan pemborosan uang 

dalam membeli barang. Penjelasan tersebut sesuai dengan pendapat From (dalam 

Agustia, 2010) bahwa untuk mengetahui kecenderungan perilaku konsumtif dapat 

diungkap melalui aspek-aspeknya yaitu pemenuhan keinginan, barang di luar 

jangkauan, barang menjadi tidak produktif, dan status. 

Astuti (2013) menjelaskan bahwa perilaku berlebihan dalam berbelanja dapat 

menimbulkan dampak merugikan yang berkelanjutan misalnya adanya masalah 

dalam keuangan keluarga. Dikarenakan banyaknya keperluan maupun kebutuhan 

rumah tangga itu sendiri serta kebutuhan lainnya yang bersifat jangka panjang 

seperti misalnya biaya kebutuhan masa depan anak, kesehatan, tabungan untuk hari 

tua dan lain sebagainya. 

Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif, salah satunya 

dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu faktor dari dalam diri individu berupa 

kematangan emosi. Schneiders (dalam Helmi, 2002) mengatakan bahwa individu 

disebut matang emosinya jika potensi yang dikembangkan dapat ditempatkan dalam 

suatu kondisi pertumbuhan. Tuntutan yang nyata dari kehidupan individu dapat 

dihadapi dengan cara efektif dan positif. Seseorang memiliki tingkat kematangan 

emosional tinggi, berarti individu mampu mengendalikan dorongan emosinya, 

individu mampu mengontrol emosinya. Untuk mengungkap kematangan emosi 

menurut Feinberg (dalam Astuti, 2009) dapat diketahui melalui aspek-aspek 

kematangan emosi, yaitu mampu menerima dirinya sendiri, menghargai orang lain, 
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menerima tanggung jawab, percaya pada diri sendiri, sabar, dan mempunyai rasa 

humor. 

Kuncoro (2009) dalam penelitiannya menyimpulkan ada keterkaitan antara 

kematangan emosi dengan perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif berkaitan dengan 

emosi yang ada dalam diri individu. Seseorang yang belum memiliki kematangan 

emosi berperilaku konsumtif yang relatif lebih rendah, karena segala bentuk perilaku 

untuk mengkonsumsi suatu produk atau jasa dikendalikan oleh akal yang tidak 

sehat. Individu yang memiliki kematangan emosi tinggi dalam membeli suatu 

produk atau jasa akan dikendalikan oleh akal sehat, tidak termakan ajakan dari 

lingkungan atau diri sendiri  dan lebih objektif dalam pembelian barang.   

Berdasarkan latar belakang dan uraian-uraian di atas, ada permasalahan 

perilaku konsumtif yang dilakukan oleh ibu rumah tangga. Perilaku konsumtif ibu 

rumah tangga perlu mendapat perhatian, karena ibu rumah tangga penting untuk 

membelanjakan uangnya secara tepat. Atas dasar permasalahan ini, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu apakah ada hubungan antara kematangan emosi 

mempunyai hubungan dengan perilaku konsumtif ? Oleh sebab itu, judul dalam 

penelitian ini: “Hubungan Antara Kematangan Emosi dengan Perilaku Konsumtif 

pada Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar”    

 

B. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Hubungan antara kematangan emosi dengan perilaku konsumtif pada ibu rumah 

tangga. 

2. Tingkat kematangan emosi pada ibu rumah tangga. 
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3. Tingkat perilaku konsumtif pada ibu rumah tangga. 

4. Peran kematangan emosi terhadap perilaku konsumtif pada ibu rumah tangga. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Bagi ibu rumah tangga, sebagai informasi dan masukan tentang pemahaman 

kematangan emosi dan perilaku konsumtif, sehingga ibu rumah tangga dapat 

menghindari perilaku berbelanja secara berlebihan dan mencegah perilaku 

konsumtif 

2. Bagi aparat kalurahan, memberikan informasi tentang perilaku berbelanja secara 

berlebihan atau perilaku konsumtif, sehingga nantinya para aparat kalurahan 

dapat memberikan masukan kepada ibu rumah tangga dalam berbelanja lebih 

berhati-hati dan sesuai kebutuhan dan manfaat dari barang yang dibeli.  

3. Bagi peneliti lain diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademis dan 

perluasan ilmu pengetahuan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan 

perbandingan untuk pengembangan dalam meneliti masalah yang sama. 


