
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini tidak dapat dipungkiri bahwa setiap individu memiliki 

berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi baik itu kebutuhan pokok 

atau primer maupun kebutuhan sekunder. Apalagi dijaman yang serba ada 

ini sangat mudah sekali mencari barang-barang yang diinginkan. 

Terkadang seorang individu membeli suatu barang yang sebenarnya 

individu tersebut tidak membutuhkannya, melainkan hanya untuk 

mendapatkan kepuasan diri atau mengikuti keinginannya tanpa melihat 

sedang membutuhkan barang tersebut atau tidak. Hal inilah yang menjadi 

pemicu adanya perilaku konsumtif.  

Marliani (2015) menjelaskan perilaku konsumtif adalah perilaku 

boros dalam mengonsumsi barang atau jasa secara berlebihan, 

mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. Konsumen sendiri datang 

dari berbagai kalangan. Mulai dari remaja hingga orang dewasa. Monks, 

dkk (2001) membagi masa remaja menjadi tiga fase, yaitu fase remaja 

awal 12-15 tahun, fase remaja madya 15-18 tahun, dan fase remaja akhir 

18-21 tahun. Demikian juga yang terjadi pada mahasiswi yang merupakan 

bagian dari remaja akhir. Kehidupan di kampus dengan berbagai macam 

karakter orang didalamnya membuat mahasiswa sering terbawa arus dan 

mengikuti gaya atau penampilan orang lain.  
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Indikator perilaku konsumtif yang diungkapkan oleh Sumartono 

(dalam Fitriyani dkk, 2013) yaitu (1) membeli produk karena iming-iming 

hadiah (2) membeli produk karena kemasannya menarik (3) membeli 

produk demi menjaga penampilan dan gengsi (4) membeli produk atas 

pertimbangan harga (5) membeli produk hanya sekedar menjaga simbol 

status (6) memakai produk karena unsur konformitas terhadap model yang 

mengiklankan (7) memunculkan penilaian bahwa membeli produk dengan 

harga mahal akan menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi (8) mencoba 

lebih dari dua produk sejenis yang berbeda merek. 

Survei Litbang Kompas membuat pengelompokan berdasarkan 

pengeluaran, terdiri dari kelas atas dengan proporsi polupasi1% 

pengeluaran pribadi  rata-rata perbulan diatas  Rp.3.754.000, kemudian 

kelas menengah atas dengan proporsi populasi 3,6% pengeluaran pribadi 

rata-rata Rp.1.877.000-Rp.3.754.000, kemudian kelas menengah dengan 

proporsi populasi 50,3% pengeluaran pribadi rata-rata Rp.750.000- 

Rp.1.877.000, selanjutnya kelas bawah dengan proporsi populasi 39,6% 

pengeluaran pribadi rata-rata Rp.375.000-Rp.700.000, dan kelas sangat 

bawah dengan proporsi 5,6% pengeluaran pribadi rata-rata < Rp.375.000 

(Dahi, 2013). 

Berdasarkan data dari Marknetter’s (2013) yang menyatakan 

bahwa penggerak ekonomi pasar website jual beli online merupakan kaum 

muda, dengan rincian: remaja berumur 17-19 tahun menempati urutan 

pertama (34%), dimana dalam usia tersebut termasuk dalam usia 
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mahasiswa, dilanjutkan oleh netizen berumur 20-28 tahun (27%) kemudian 

berumur 28-35 tahun (21%) dan diatas 35 tahun (18%). Dari sini 

kemudian disimpulkan bahwasannya pasar online sangat bergantung dari 

budaya konsumsi dari netizen yang berusia relatif muda (Syamila, 2014). 

Wawancara dilakukan peneliti pada mahasiswi Fakultas Psikologi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta berinisial D yang mengaku sering 

membeli lipstick. Dia membeli lipstick dari berbagai macam merk dan 

warna yang berbeda-beda. D mengaku tidak bisa menahan untuk tidak 

membeli lipstick meskipun dia baru membeli dan belum habis lipstick 

yang dipakai. Hal tersebut termasuk dalam indikator perilaku konsumtif 

yaitu mencoba lebih dari dua produk sejenis yang berbeda warna. Hal lain 

diungkap oleh mahasiswi berinisial AP yang mengaku sering membeli tas 

dan sepatu dengan merk tertentu. Dia mengaku karena teman-temannya 

memiliki barang branded maka dia merasa harus memiliki barang branded 

juga karena merasa malu bila membeli barang yang tidak bermerek. Salah 

satu indikator perilaku konsumtif juga termasuk dalam hal tersebut yaitu 

membeli produk demi menjaga penampilan dan gengsi. Lain halnya 

dengan M yang mengaku bahwa sebelum kuliah dia tidak begitu 

memperdulikan barang yang dia beli apakah mahal atau tidak. Namun 

setelah M kuliah dia melihat teman-temannya yang banyak memakai 

barang mahal dan dari situ dia mulai membeli barang-barang mahal 

Perilaku konsumtif pada mahasiswi sebenarnya dapat dimengerti 

bila melihat usia mahasiswi sebagai usia peralihan dalam mencari identitas 
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diri. Mahasiswi ingin diakui eksistensinya oleh lingkungan dengan 

berusaha menjadi bagian dari lingkungan itu. Kebutuhan untuk diterima 

dan menjadi sama dengan orang lain yang sebaya itu menyebabkan remaja 

berusaha untuk mengikuti berbagai atribut yang sedang menjadi trend 

(Fitriyani dkk, 2013). 

Mahasiswa merupakan individu yang seharusnya banyak mencari 

pengetahuan maupun keahlian tertentu. Namun karena mahasiswa hidup 

dalam lingkungan kampus dengan berbagai macam karakter orang maupun 

status sosial maka banyak mahasiswa yang melupakan kewajibannya 

untuk belajar. Kampus yang seharusnya menjadi tempat dimana para 

mahasiswa mencari ilmu dan pengetahuan terkadang dijadikan tempat 

untuk berlomba-lomba memamerkan apa yang mereka miliki. Para 

mahasiswa lebih mementingkan uang sakunya untuk membeli berbagai 

macam barang bermerk untuk mengikuti trend terkini dan diakui oleh 

teman-temannya dibanding untuk membeli perlengkapan kampus yang 

lebih penting seperti buku-buku pendukung perkuliahan (Gumulya & 

Widiastuti, 2013). 

Dampak nyata konsumerisme dalam kehidupan bermahasiswa 

adalah menurunnya peran sosial mahasiswa.  Mahasiswa tak lagi berfikir 

banyak untuk kepentingan sosial yang menyangkut orang banyak tetapi 

hanya memikirkan kepentingan pribadinya. Budaya konsumtif ditandai 

dengan kuatnya selera masyarakat terhadap produk yang ditawarkan oleh 

pasar. Sehingga selera publik sesungguhnya bukan lagi selera asli mereka 
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tetapi selera pasar. Fenomena ini bisa terlihat dengan jelas, bagaimana 

kebanyakan orang tergiring pada pembelian satu produk mutakhir yang 

sama, seperti produk handphone (HP) keluaran terbaru, meski sebenarnya 

telah memiliki HP yang juga tak kalah keren. Begitu juga dengan 

pembelian merek-merek pakaian atau produk terbaru yang lain yang 

harganya menguras kocek (Penerbitan Kampus Identitas Unhas, 2010). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Enrico, dkk (2014) 

pada 270 responden di Jakarta terdapat 4 faktor dominan yang 

berpengaruh terhadap perilaku konsumtif mereka, yaitu penggunaan 

produk dan daya beli, status sosial, kepuasan, dan prestis. Menurut Kim 

dan Kang (dalam Rizkallah dan Truong, 2010) penelitian juga 

menunjukkan bahwa keputusan pembelian, tindakan perilaku fisik 

pembelian, langsung terkait dengan pengaruh pribadi (misalnya, nilai-

nilai, sikap, latar belakang, keyakinan, dll), kelompok rujukan, atau media. 

Remaja putri merupakan konsumen yang mudah dipengaruhi dan 

sering dijadikan sasaran promosi suatu produk. Hal tersebut terjadi karena 

kebanyakan remaja putri tidak mampu mengendalikan dorongan-dorongan 

untuk membeli (Hurlock, 1991). Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Gumulya dan Widiastuti (2013) di Fakultas Psikologi 

Universitas Esa Unggul didapatkan hasil bahwa terdapat jumlah persentase 

mahasiswa perempuan lebih banyak pada kategori perilaku konsumtif 

tinggi (63,6%) yang berarti perilaku konsumtif lebih didominasi oleh 

mahasiswa dengan jenis kelamin perempuan daripada laki-laki. 
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Untuk mendapat pengakuan atau terlihat menarik didepan orang 

lain, terkadang mahasiswi dapat menggunakan uang mereka untuk 

membeli tas, sepatu, jam tangan atau yang lain. Tentu saja barang-barang 

tersebut merupakan suatu merek terkenal agar menaikkan citra mereka 

didepan orang lain. Cara ini ditempuh agar mahasiswi dapat meningkatkan 

harga dirinya dan dianggap sebagai orang yang berkelas sosial tinggi.  

Thompson, dkk (dalam Clay dkk, 2005) faktor yang dapat 

mempengaruhi anak perempuan adalah harga diri, tetapi ada alasan lain 

mengatakan bahwa perubahan citra tubuh dapat menjadi sangat penting. 

Citra tubuh merupakan pusat definisi diri remaja perempuan karena 

mereka telah dibiasakan untuk percaya bahwa penampilan adalah dasar 

penting untuk evaluasi diri dan evaluasi oleh orang lain. 

Istilah harga diri berasal dari kata Yunani yang berarti 

"penghormatan untuk diri". Bagian dari diri berkaitan dengan nilai-nilai, 

keyakinan dan sikap yang kita pegang tentang diri kita sendiri. 

Penghargaan bagian dari harga diri menggambarkan nilai dan kelayakan 

dalam membawa diri. Secara sederhana harga diri adalah penerimaan dari 

kita untuk siapa dan apa yang kita lakukan pada waktu tertentu dalam 

hidup kita (Srivastava dan Joshi, 2014). 

Menurut Baron dan Byrne (2004) mendefinisikan harga diri 

sebagai penilaian terhadap diri sendiri yang dibuat individu dan 

dipengaruhi oleh karakteristik yang dimiliki orang lain yang menjadi 

pembanding. Tambunan (dalam Wardhani, 2009) menyatakan harga diri 
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yang positif akan membangkitkan rasa percaya diri, penghargaan diri, rasa 

yakin akan kemampuan diri, rasa berguna serta yakin kehadirannya 

diperlukan di dunia ini. Individu yang memiliki harga diri yang rendah 

akan cenderung merasa bahwa dirinya tidak mampu dan berharga. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, timbul rumusan 

masalah “Apakah ada hubungan antara harga diri dengan perilaku 

konsumtif pada mahasiswi”. Berdasarkan uraian masalah tersebut, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Hubungan 

Antara Harga Diri Dengan Perilaku Konsumtif Pada Mahasiswi.” 

B. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui hubungan antara harga diri dengan perilaku 

konsumtif pada mahasiswi. 

2. Untuk mengetahui tingkat harga diri pada mahasiswi. 

3. Untuk mengetahui tingkat perilaku konsumtif pada mahasiswi. 

4. Untuk mengetahui sumbangan efektif harga diri terhadap perilaku 

konsumtif pada mahasisiwi. 

C. Manfaat Penelitian 

Di dalam peneltian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat dari penelitian ini adalah  diharapkan memiliki 

sumbangan yang positif bagi perkembangan ilmu psikologi khususnya 
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psikologi sosial  dan dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian- 

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Subjek 

Agar dapat memberikan informasi mengenai kaitan perilaku 

konsumtif dengan harga diri pada mahasiswi. 

b. Bagi Orang Tua 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi dan 

pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku konsumtif dengan 

harga diri. 

c. Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi dan wawasan 

mengenai hubungan antara harga diri dengan perilaku konsumtif 

pada mahasiswi. 

  

 

 


