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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Era globalisasi yang terjadi saat ini mengantarkan berbagai 

perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat khususnya dalam dunia 

teknologi, informasi, dan ekonomi. Seiring perkembangan zaman dan 

kemajuan teknologi informasi dan ekonomi tersebut berdampak pula pada 

perubahan gaya hidup dan belanja masyarakat yang semakin meningkat begitu 

pesat. Faradila & Hardianto (2019) menyatakan bahwa “setiap manusia 

mempunyai kebutuhan masing-masing baik itu kebutuhan sehari-hari atau 

kebutuhan lainnya. Kebutuhan manusia akan terus berkembang seiring dengan 

perkembangan teknologi yang canggih. Kegiatan konsumsi merupakan salah 

satu kegiatan pokok dalam kehidupan makhluk hidup”. Para pelaku konsumsi 

atau orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. 

Tujuan dari mengonsumsi sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup guna 

mempertahankan keberlangsungan hidup. 

Perubahan trend mode yang terjadi pada masyarakat tersebut, banyak 

terjadi di kalangan remaja seperti siswa SMK yang merupakan generasi 

milenial. Apalagi adanya modernisasi saat ini memberikan kemudahan 

seseorang untuk berbelanja melalui media digital seperti online shop, 

instagram, facebook, whatsapp, dll. Seseorang tinggal duduk di rumah dan 

tanpa berjalan kaki barang yang dibutuhkan dan diinginkan sudah tiba dalam 

beberapa menit saja, melalui pemesanan dengan gadget yang dimiliki. 

Penelitian oleh Fauziah (2018) menunjukkan bahwa “berbelanja dengan 

menggunkan online shop melalui aplikasi instagram saat ini sangat besar, 

dimana alasannya cenderung tidak ingin ketinggalan trend dan harga 

penawaran dari toko online meskipun produk tidak diperlukan”. Adanya 

modernisasi yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan akibat dari adanya 

proses global. Globalisasi  memberikan dampak yang semakin kuat pada 

perubahan perilaku individu. Dimana pada generasi ini digitalisasi teknologi 

terutama pada penggunaan internet semakin populer dan sudah tidak asing lagi 
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di telinga para siswa SMK. Dalam hal ini tentunya pola konsumsi siswa 

terhadap pembelian barang secara terus menerus mengalami peningkatan. 

Menurut Goyal (2016) menyatakan bahwasannya “pengaruh globalisasi dapat 

meningkatkan konsumerisme dan kerusakan lingkungan”. Oleh sebab itu, 

masyarakat di suatu negara harus dibekali dengan pengetahuan dan 

pemahaman untuk mengelola keuangannya dengan baik. Kemudian Sari (2018) 

menambahkan jika “Salah satu kecerdasan yang harus dimiliki seseorang di era 

modern ini yaitu cerdas dalam mengelola keuangan pribadinya”. 

Ketertarikan siswa dalam melakukan belanja ataupun pemenuhan 

kebutuhan cenderung pada keinginan dikarenakan mengikuti trend anak muda 

zaman sekarang dan adanya faktor-faktor tertentu yang berakibat pada pola 

konsumsi yang cenderung tinggi sehingga terjadi pemborosan. Perilaku 

konsumtif yang terjadi pada remaja mencakup semua gender baik perempuan 

maupun laki-laki yang berada dalam tingkat ekonomi menengah keatas hal 

tersebut terjadi karena adanya tuntutan pergaulan ataupun mengikuti gaya 

hidup orang lain. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh anak orang mampu pada 

tingkat ekonomi atas sehingga teman-teman yang masih sederhana dan lugu 

ikut terseret pada arus perilaku konsumtif. Disisi lain, perilaku konsumtif 

terjadi pada remaja apabila besarnya pendapatan orang tua dan besarnya uang 

saku yang didapat maka semakin besar kesempatan untuk membelanjakan uang 

pemberian dari orang tua, dan apabila semakin kecil pendapatan orang tua 

maka semakin kecil juga uang saku yang didapat tentunya semakin kecil pula 

kesempatan untuk membelanjakan uang hasil pemberian orang tua. 

Perilaku konsumtif, merupakan suatu kegiatan konsumsi untuk 

memenuhi keinginan dari pada pemenuhan demi kepuasan semata yang 

dilakukan secara berlebih dalam mengguanakan uang. Firman (2019) 

menyatakan bahwa: 

Perilaku konsumtif melanda hampir semua aspek kehidupan disemua 

lapisan masyarakat. Tidak hanya dilanda oleh orang dewasa yang 

berpenghasilan sendiri, namun juga remaja banyak yang terjerat 

dengan perilaku tersebut. Bahkan remaja yang belum memilki 

kemampuan finansial ikut terlibat membeli barang dengan cara 

konsumtif.  
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Dalam hal ini remaja memang sering dijadikan target pemasaran 

berbagai produk industri, antara lain karena karakteritik mereka yang labil, 

spesifik dan mudah dipengaruhi sehingga mendorong munculnya berbagai 

gejala dalam perilaku membeli yang tidak wajar. Wati & Suyanto (2016) juga 

menyatakan bahwa “Membeli tidak lagi dilakukan kerena produk tersebut 

memang dibutuhkan, namun sekedar mengikuti mode, ingin mencoba produk 

baru, dan ingin memperoleh pengakuan sosial”. Hal tersebut tentunya 

menimbulkan kebanggaan tersendiri bagi para remaja yaitu siswa SMK dimana 

mereka dengan mudah melakukan pola konsumsi yang berlebihan dan 

melampaui batas demi meningkatkan harga diri. Semakin rendah harga diri 

maka semakin tinggi perilaku konsumtif, dan apabila semakin tinggi harga diri 

maka semakin rendah perilaku konsumtif. Konsumerisme ini ditunjukkan 

dengan adanya gaya hidup seseorang dengan keinginan yang lebih dalam 

memenuhi kebutuhan konsumsinya. Fenomena ini sering muncul dengan 

adanya keinginan dalam memenuhi kebutuhan tanpa mempertimbangkan 

dampak yang menyertainya. Budaya konsumerisme ini merupakan sebuah 

paham dimana menjadikan gaya hidup dengan memilki barang-barang mewah 

dan mahal sebagai ukuran suatu kebahagiaan dan kesenangan. Pelaku utama 

dalam kegiatan konsumtif ini adalah kelompok usia remaja. Sipunga & 

Muhammad (2014) mengatakan bahwa “generasi yang paling mudah 

terpengaruh adanya modernisasi dan globalisasi adalah remaja. Anak remaja 

cenderung mengambil kesimpulan secara impulsif, sehingga sering 

menempatkan kebutuhan tersier menjadi sekunder bahkan primer”. 

Dimana dalam hal ini kebanyakan dari remaja mudah terbujuk dengan 

hal-hal yang menyenangkan, cenderung boros dalam menggunkan uang dan 

mudah terbujuk oleh ajakan temannya. Kegiatan konsumtif juga harus 

didukung oleh keadaan finansial yang memadai. SMK negeri 3 Sukoharjo 

merupakan salah satu Sekolah Menengah Kejuruan dimana terdapat 5 jurusan 

yang ditawarkan di SMK ini, diantaranya yaitu perhotelan, tata boga, 

Akuntansi, Pemasaran dan TKR (Teknik Kendaraan Ringan). SMK Negeri 3 

Sukoharjo terletak di daerah pemukiman yaitu dekat dengan area sawah namun 



4 
 

 

akses untuk menuju ke kota juga cukup dekat. Karena letak sekolah yang 

berada pinggiran kota memberikan kemudahan bagi para siswa untuk 

mengakses dalam mendapatkan barang yang dinginkan, sehingga keinginan 

tersebut menunjang mereka dalam melakukan perilaku konsumtif. Menurut 

Firman (2019) “penggunaan handpone digunakan dengan tujuan agar mereka 

dapat diterima oleh teman sebayanya, selain itu meraka menggunakan uang 

saku dari orang tuanya demi mendapatkan barang-barang yang mereka 

inginkan”. Adanya keinginan untuk memiliki barang yang sedang trend 

tersebut merupakan sensasi para siswa untuk hidup mencari kesenangan, 

akibatnya pelajar tidak memperhatikan kebutuhannya ketika membeli dan ingin 

mencoba sesuatu yang baru. Siswa memiliki kemampuan daya beli yang tinggi 

dalam berpakaian dan berdandan, sehingga hal tersebut menunjang sifat 

ekslusif mereka dengan adanya barang yang mahal dan mewah memberi kesan 

berasal dari kelas sosial yang tinggi. Rendahnya kesadaran akan siswa ini 

ditandai oleh suatu keinginan dimana siswa lebih senang meluangkan 

waktunya untuk berbelanja, untuk membeli sepatu, fashion, ataupun gadget. 

Dengan membeli suatu produk yang dapat meningkatkan status sosial sebagai 

simbol agar kelihatan keren dimata orang lain serta memakai produk karena 

meniru perilaku tokoh idola dalam bentuk segala hal yang dikenakan tokoh 

idolanya tersebut. Selain itu, mereka memiliki sifat selalu ingin mencoba 

sesuatu yang baru, hal ini tentunya dapat menyebabkan ada sebagian dari 

mereka yang berusaha membeli barang setiap ada model terbaru, baik itu 

berupa pakaian, tas sepatu dan sebagainya. Lebih jauh lagi ada yang sampai 

rela mengeluarkan uang banyak demi membeli suatu produk terbaru atau yang 

menjadi trend untuk menunjang penampilan. Berdasarkan latar belakang diatas 

maka peneliti tertarik untuk meneliti “Perilaku Konsumtif Siswa SMK 

Negeri 3 Sukoharjo”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana perilaku konsumtif siswa SMK Negeri 3 Sukoharjo? 

2. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari perilaku konsumtif siswa SMK 

Negeri 3 Sukoharjo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, diperoleh tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumtif siswa SMK Negeri 3 

Sukoharjo 

2. Untuk mengetahui apa saja dampak yang ditimbulkan dari perilaku 

konsumtif oleh siswa SMK Negeri 3 Sukoharjo. 

 

D. Manfaat Penelitian  

 Manfaat yang diharapkan adanya penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat 

sebagai sumbangan dalam bentuk dokumen pustaka untuk menambah 

referensi pengetahuan serta wawasan tentang  perilaku konsumtif di 

kalangan siswa SMK 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti 

Sebagai bahan informasi yang dapat digunakan sebagai referensi 

dalam penelitian selanjutnya, sehingga dapat melakukan penelitian lebih 

sempurna terkait dengan perilaku konsumtif dikalangan siswa SMK.  

b. Bagi Masyarakat 

Sebagai bahan informasi agar lebih berhati-hati dan bijak dalam 

melakukan pembelanjaan atau pembelian barang secara wajar agar tidak 

berlebihan sehingga meminimalisir terjadinya pemborosan. 
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c. Bagi Sekolah 

Mengetahui bagaimana perilaku konsumtif yang terjadi di 

lingkungan sekolah serta bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan 

adanya perilaku konsumtif tersebut sehingga ada perlakuan yang harus 

dilakukan untuk mengendalikan perilaku konsumtif dari siswa-siswi di 

SMK tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


