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HUBUNGAN SELF ESTEEM DENGAN PERILAKU KONSUMTIF 

REMAJA 

Abstrak 

Remaja kini banyak terlibat dalam kehidupan berperilaku konsumtif, remaja 

dengan rela mengeluarkan uangnya untuk menuruti segala keinginan, bukan 

kebutuhan di dalam kesehariannya. Perilaku konsumtif merupakan perilaku 

membeli atau menggunakan jasa yang tidak didasarkan pada pertimbangan 

rasional dimana individu lebih mementingkan faktor keinginan dari pada 

kebutuhan. Harga diri merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

perilaku konsumtif remaja karena merupakan bagian dari terbentuknya gambaran 

pada diri seseorang.Perilaku remaja yang konsumtif dapat menjadi sebuah 

masalah yang berdampak negatif di kemudian hari. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui hubungan antara self esteem dengan perilaku konsumtif remaja. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuantitatif dengan alat ukur 

skala self esteem dan perilaku konsumtif. Subjek penelitian ini sebanyak 100 

orang siswa siswi SMA dan SMK di Kota Bekasi. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi Product Moment yang dihitung 

menggunakan program SPSS 16 for windows. Berdasarkan hasil analisis data 

product moment diperoleh koefisien korelasi sebesar -0,091 dengan sig. (p) 

sebesar 0,366 (p < 0,05) artinya ada hubungan negatif yang signifikan antara self 

esteem dengan perilaku konsumtif remaja. Variabel self esteem memperoleh 

rerata empirik (RE) sebesar 86,88 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 75 dengan 

kategori tinggi, sementara itu hasil analisis dari variabel perilaku konsumtif 

diperoleh rerata empirik (RE) sebesar 44,34 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 55 

dalam kategori rendah. 

Kata kunci : self esteem, perilaku konsumtif, remaja 

Abstract 

Adolescents are now much involved in consumptive behavior, adolescents are 

willing to spend their money to fulfill their desires, not their daily needs. 

Consumptive behavior is the behavior of buying or using services that are not 

based on rational considerations where the individual is more concerned with the 

desire factor than the need. Self-esteem is one of the factors that influence 

adolescent consumptive behavior because it is part of the formation of a picture of 

a person. Consumptive adolescent behavior can be a problem that has a negative 

impact in the future. The purpose of this study was to determine the relationship 

between self-esteem and consumptive behavior of adolescents. Data collection 

methods used are quantitative with a measure of self-esteem scale and consumer 

behavior. The subjects of this study were 100 high school and vocational high 

school students in Bekasi City. The data analysis technique used in this study was 

Product Moment correlation which was calculated using the SPSS 16 program for 

windows. Based on the analysis of product moment data obtained a correlation 

coefficient of -0.091 with sig. (p) of 0.366 (p <0.05) meaning that there is a 

significant negative relationship between self-esteem and adolescent consumptive 
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behavior. The self esteem variable obtained an empirical mean (RE) of 86.88 and 

a hypothetical mean (RH) of 75 with a high category, while the results of the 

analysis of consumptive behavioral variables obtained an empirical average (RE) 

of 44.34 and a hypothetical mean (RH) of 55 in the low category. 

Keywords: self esteem, consumptive behavior, adolescents 

 

1. PENDAHULUAN 

Usia remaja merupakan sumber yang potensial karena di dalam karateristik 

remaja yang cenderung bertingkah laku labil serta mudah terpengaruh dengan 

lingkungannya hal tersebut berkaitan dengan cara remaja mengonsumsi sesuatu 

secara simbolik yang artinya membeli atau mengkonsumsi barang atau jasa hanya 

untuk dipertontonkan kepada orang lain atau hanya sekedar pamer (Herlina, 

2007). 

Perilaku konsumtif merupakan perilaku berbelanja yang tidak berdasar 

pada pertimbangan yang rasional, melainkan karena adanya keinginan yang sudah 

mencapai taraf yang sudah tidak rasional lagi (Sumartono, 2002). Menurut Dahlan 

(dalam Lina & Rosyid, 1997), mengatakan bahwa perilaku konsumtif yaitu 

penggunaan segala hal yang dianggap paling mahal yang memberikan kepuasan 

dan kenyamanan fisik sebesar-besarnya serta adanya pola hidup yang 

dikendalikan dan didorong oleh semua keinginan untuk memenuhi hasrat 

kesenangan semata. 

Remaja yang kini banyak terjebak dalam kehidupan konsumtif, dengan rela 

mengeluarkan uangnya untuk menuruti segala keinginan, bukan kebutuhan, dalam 

keseharianya remaja menghabiskan uang mereka untuk membeli makanan, 

pakaian, perangkat elektronik, hiburan seperti menonton film dan sebagainya. 

Semua ini dilakukan remaja kebanyakan hanya untuk ajang pamer dan gengsi, 

remaja yang dalam pergaulanya dikelilingi oleh remaja lain yang juga berperilaku 

konsumtif maka ia akan mengikuti gaya, penampilan, seolah tidak mau kalah dari 

temanya (Maulana, 2015). 

Perilaku  konsumtif  remaja  ini  adalah  sebuah  masalah  bagi  kehidupan  

yang  dikemudian  hari    didalam  kehidupan  masyarakat  dan  khususnya pada  

remaja,  karena  cenderung  para  remaja  tidak  menanamkan  sifat  untuk  hidup 
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hemat dan sifat produktif. Dari hidup berperilaku konsumtif  yang  berlebihan 

akan mengakibatkan hal yang negatif contohnya antara lain : 1) Sifat  boros,  yang  

hanya  menghamburkan uang, dalam arti hanya menuruti nafsu belanja dan 

keinginan semata. 2) Kesenjangan sosial, artinya dikalangan masyarakat terdapat 

kecemburuan, rasa iri, dan tidak suka didalam lingkungannya dia berada. 3) 

Tindakan kejahatan, artinya seseorang menghalalkan berbagai cara untuk 

mendapatkan barang yang diinginkannya. 4) Akan memunculkan orang-orang 

yang tidak produktif, dalam arti tidak dapat menghasilkan uang melainkan hanya  

memakai dan membelanjakan (Hotpascaman, 201). Selain itu terdapat dampak 

psikologis yang ditimbulkan dari perilaku konsumtif. Pelaku gaya hidup 

konsumtif akan mengalami compulsive buying disorder atau kecanduan 

berbelanja. Hal ini menyebabkan individu tidak menyadari dirinya terjebak dalam 

siklus yang tidak dapat membedakan antara keinginan dan kebutuhan, sehingga 

pada akhirnya akan berdampak menjadi boros dan menghamburkan uang. (Arsy, 

2006).  

Terdapat faktor eksternal dan internal yang memengaruhi munculnya 

perilaku konsumtif pada remaja. Faktor eksternal meliputi kebudayaan, kelas 

sosial, kelompok sosial dan kelompok sosial. Selain faktor eksternal, terdapat 

faktor internal yang terdapat dalam diri yaitu motivasi, harga diri, observasi, 

proses belajar, kepribadian dan konsep diri. Harga diri merupakan salah satu 

bagian dari terbentuknya gambaran tentang diri seseorang. Pada usia remaja 

merupakan tahap awal memulai untuk menyadari tentang gambaran dirinya, yang 

memengaruhi pengetahuan seseorang terhadap dirinya (Myers, 2012). Selain 

faktor internal dan eksternal tersebut terdapat faktor lain yaitu remaja membeli 

barang dan jasa bukan sekedar nilai manfaat atau karena kebutuhan namun 

membeli barang atau jasa agar mendapat perhatian dari orang lain serta 

menunjukan kebanggan atas diri sendiri (Wahidin, 2014). Kondisi yang dialami 

oleh remaja adalah memandang dirinya secara keseluruhan. Agar lebih percaya 

diri remaja berpenampilan agar terlihat modis,keren dan gaul serta memuaskan 

keinginan dan diterima dilingkungannya (Herlina, 2007). Keinginan pada diri 

remaja untuk diterima didalam lingkungannya merupakan salah satu ciri dinamika 
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hidup pada masa remaja. Seorang individu berpikir apabila ingin diterima di 

dalam kelompok maka yang harus dilakukan adalah menyesuaikan diri baik dari 

segi penampilan diri, gaya hidup atau life style dengan teman di dalam 

kelompoknya. Ketika remaja tidak diterima di kelompoknya maka akan merasa 

diasingkan (Maulana, 2015). Hal tersebut di dukung juga oleh Hotpascaman 

(2010) dalam hasil penelitiannya yang menemukan adanya pengaruh teman 

sebaya terhadap perilaku konsumtif pada remaja. 

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 dilingkungan sosial (Umami & Nurcahyati, 2013). 

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan : apakah ada hubungan antara Self Esteem dengan perilaku konsumtif 

pada remaja ? dari rumusan masalah tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

rinci dengan mengadakan penelitian dengan judul “Hubungan Antara Self Esteem 

Dengan Perilaku Konsumtif Pada Remaja.” 

Tujuan penelitian ini 1) Mengetahui apakah ada hubungan antara self 

esteem dengan perilaku konsumtif remaja. 2) Mengetahui tingkat self esteem. 3) 

Mengetahui tingkat konsumtif pada remaja. Hipotesis penelitian ini adalah ada 

hubungan antara self esteem dengan perilaku konsumtif pada remaja dimana 

semakin tinggi self esteem yang dimiliki remaja maka akan semakin rendah  

perilaku konsumtif Sebaliknya, semakin rendah self esteem remaja maka akan 

semakin tinggi perilaku konsumtif. 

 

2. METODE 

Metode penelitian ini memilih untuk menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

jenis korelasional. Populasi dari penelitian ini yaitu siswa siswi SMA Negri 3 

Tambun Selatan dan SMK Binakarya Mandiri Kota Bekasi. Jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian sebanyak 100 siswa siswi dengan teknik pengambilan 

sampel menggunakan cluster random sampling, yaitu pengambilan sampel yang 
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digunakan jikasubjek yang diteliti atau sumber data sangat luas. Karakteristik dari 

sampel antara lain : Remaja usia 15 tahun hingga 19 tahun jenis kelamin laki-laki 

dan perempuan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah skala self 

esteem dan skala perilaku konsumtif. Alat ukur self esteem dan perilaku konsumtif 

ini diuji menggunakan koefisien validitas isi Aiken’s V dan uji reliabilitas 

menggunakan formula koefisien Alpha Cronbach. Analisis data yang digunakan 

korelasi Product Moment yang dihitung menggunakan program SPSS 16 for 

windows. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan teknik analisis product moment dari 

Carl Pearson yang dihitung menggunakan program SPSS 16.0 for windows 

diketahui bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara self esteem dengan 

perilaku konsumtif pada remaja, hal tersebut dilihat dari perolehan hasil koefisien 

korelasi (rxy) sebesar -0,091 dan signifikansi (p) sebesar 0,366 (p < 0,05). Hasil ini 

sesuai dengan hipotesis yang diajukan oleh peneliti, yaitu ada hubungan negatif 

yang signifikan antara self esteem dengan perilaku konsumif remaja yang berarti, 

semakin tinggi self esteem maka akan semakin rendah perilaku konsumtif remaja 

dan sebaliknya, semakin rendah self esteem semakin tinggi perilaku konsumtif. 

Hal ini dapat diartikan bahwa self esteem mempengaruhi perilaku konsumtif pada 

remaja. 

Adanya hubungan antara kedua variabel juga dapat dijelaskan sebagai 

berikut. Self esteem merupakan penilaian pribadi dari kelayakan diri yang 

ditunjukan melalui perilaku individu terhadap dirinya sendiri, terdapat 5 elemen 

utama yang memiliki kontribusi dalam perkembangan self esteem yang salah 

satunya merupakan beberapa perilaku sosial seperti kemandirian, kepemimpinan 

dan popularitas yang secara teoritis berhubungan dengan tingginya self esteem. 

Memiliki self esteem yang tinggi berarti seorang individu menyukai dirinya 

sendiri  dan sebaliknya, orang yang memiliki self esteem rendah cenderung tidak 

menyukai dirinya sendiri (Coopersmith, 1967). Interaksi remaja dengan teman 

sebayanya akan meningkat dari pada sebelumnya pada masa anak-anak dan 
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merupakan hal yang penting di masa remaja. Mereka membutuhkan perasaan 

diterima oleh teman-teman seusianya sebagai pengakuan eksistensi dan 

penghargaan atas dirinya. Harga diri menjadi suatu hal yang akan mempengaruhi 

perilaku seseorang terhadap teman sebayanya (Santrok, 2007). Harga diri (self 

esteem) pada siswa siswi remaja SMA dan SMK tergolong tinggi  hal tersebut 

dapat diartikan bahwa siswa siswi SMA dan SMK dapat memenuhi aspek-aspek 

harga diri (Coopersmith 1967) antara lain keberartian yaitu perasaan diterima, di 

perhatikan dan disayang oleh lingkungan sekitarnya, kekuasaan untuk 

penggambaran individu yang memiliki penilaian positif tentang dirinya bahwa dia 

mampu mengelola dan mempengaruhi orang lain, kompetensi yang merupakan 

penilaian terhadap kemampuan diri atau prestasi yang di capai, kebajikan 

merupakan sebagai ketaatan terhadap nilai moral dan etika. 

Harga diri yang tinggi pada akhirnya mempengaruhi perilaku konsumtif 

yang rendah. Berdasarkan hasil analisis variabel perilaku konsumtif diketahui 

bahwa perilaku konsumtif tergolong rendah. Hal ini menunjukkan subjek dapat 

berlaku dengan bijak untuk menentukan kebutuhan mana yang harus didahulukan 

terlebih dahulu, karena dikatakan subjek berperilaku konsumtif apabila karena 

individu memiliki kecendrungan hasrat yang besar untuk memiliki benda-benda 

tanpa memperhatikan kebutuhannya dan sebagian besar pembelian yang 

dilakukan di dorong keinginan untuk memenuhi hasrat kesenangan semata 

(Tambunan, 2001). Harter (dalam Santrock, 2003) menyatakan bahwa terdapat 

hubungan yang kuat antara penampilan diri dengan harga diri pada remaja. 

Berkaitan dengan perilaku konsumtifnya, remaja putri yang memiliki harga diri 

tinggi dapat mengontrol perilaku tersebut karena tidak harus memikirkan 

pemakaian barangbarang yang dapat meningkatkan harga dirinya. Sebaliknya, 

remaja putri yang memiliki harga diri rendah, akan memikirkan pemakaian 

barang-barang yang dapat meningkatkan harga dirinya sehingga mereka 

cenderung berperilaku konsumtif. Hawkins (dalam Wardhani, 2009) di dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa konsumen yang tidak yakin pada dirinya sendiri 

dan memiliki harga diri rendah akan membeli setiap produk yang memiliki arti 

simbolik yang dianggap menaikan harga dirinya. Harga diri memegang pengaruh 
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dan menjadi dasar dalam munculnya perilaku konsumtif ,harga diri yang tinggi 

menjadikan siswa tidak terlalu memikirkan penampilan dan berfokus kepada hal 

yang lebih penting yaitu belajar dan meraih prestasi (Nugroho & Fauziah, 2018). 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : terdapat hubungan negatif yang signifikan 

antara self esteem dengan perilaku konsumtif pada remaja yang mana semakin 

tinggi self esteem maka akan semakin rendah perilaku konsumtif dan sebaliknya. 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, penulis mengajukan beberapa 

saran sebagai berikut : Agar para remaja atau siswa dan siswi dapat menambah 

wawasan bahwa meningkatkan harga diri tidak hanya dari penampilan, tetapi 

dapat dengan hal-hal yang lain misalnya dengan meningkatkan prestasi belajar 

akademik atau non akademik seperti dalam bidang kesenian, mengikuti 

ekstrakulikuler yang dapat membantu siswa untuk meraih prestasi dan 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk 

menyempurnakan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap 

hubungan antara Self Esteem dengan Perilaku Konsumtif pada remaja sehingga 

peneliti selanjutnya yang tertarik dengan tema serupa dapat memperhatikan 

faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi perilaku konsumtif seperti usia, jenis 

kelamin, pendidikan , lingkungan dan dukungan sosial. Selain itu, peneliti 

selanjutnya diharapkan dapat lebih memperluas populasi dan memperbanyak 

sampel. Dengan begitu, akan diperoleh kesimpulan yang lebih komprehensif. 

Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat melibatkan variabel-variabel lain 

dalam penelitian sehingga dapat memperoleh data yang lebih luas dan beragam 

serta juga dapat memyempurnakan dalam alat ukur, prosedur penelitian dan 

perluasan dalam populasi penelitian diharapkan dapat memberikan hasil yang 

lebih baik. 
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