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PENDAHULUAN 

A.Latar Belakang Masalah 

Remaja merupakan masa perkembangan dari anak-anak yang dimulai dari usia 13 

tahun dan berakhir pada usia belasan atau awal dua puluh tahun. Menurut Sidik Jatmika, 

remaja memiliki ciri-ciri perilaku khusus yaitu: remaja memiliki kebebasan dalam 

mengemukakan pendapatnya sendiri, remaja mudah dipengaruhi oleh lingkungan maupun 

perkembangan teknologi, remaja mengalami perkembangan fisik yang cepat, dan remaja 

memiliki kepercayaan diri yang tinggi (Putro, 2017). 

Salah satu ciri perilaku remaja yaitu remaja mudah dipengaruhi oleh lingkungan 

maupun perkembangan teknologi sehingga memunculkan adanya perilaku konsumtif pada 

remaja. Karena remaja mudah terpengaruh hal-hal yang dilihatnya, misalnya dalam hal 

berpakaian. Menurut Bush (dalam Hylander, 2013), remaja merupakan salah satu dari 

kelompok besar yang menjadi target dalam pemasaran produk, sehingga remaja tumbuh 

dalam budaya konsumerisme yang membuat remaja terlibat dalam perilaku konsumtif. 

Mangkunegara (2005) mengungkapkan bahwa remaja masih labil dan mudah untuk terbujuk 

rayuan, sehingga seringkali kurang realistis dalam berpikir, sehingga membuat remaja 

cenderung memiliki perilaku konsumtif (Anggraini & Santhoso, 2017). 

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengatakan bahwa perilaku konsumtif 

merupakan suatu perilaku seseorang untuk mengkonsumsi segala sesuatu tanpa adanya suatu 

batasan tertentu, dan lebih mementingkan keinginannya saja daripada kebutuhan yang 

seharusnya lebih dulu terpenuhi. Perilaku konsumtif menurut Sumartono (2002) adalah suatu 

perilaku dalam menggunakan suatu barang yang dilakukan secara berlebihan. Juga dapat 

diartikan bahwa perilaku konsumtif adalah suatu perilaku yang dalam menggunakan suatu 

barang tidak dilakukan secara tuntas, yang dapat berarti bahwa seseorang yang membeli 

suatu barang bukan karena barang tersebut sudah habis digunakan namun karena adanya 
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suatu trend yang sedang berkembang di masyakat, juga karena adanya hadiah yang banyak 

ditawarkan sehingga membuat munculnya suatu keinginan untuk membeli barang tersebut 

(Anggraini & Santhoso, 2017). 

Pada dasarnya manusia mempunyai rasa ingin memiliki terhadap sesuatu yang 

dilihatnya. Hal tersebut secara tidak langsung dapat menyebabkan munculnya perilaku 

konsumtif. Hal ini sering terjadi pada perempuan, misalnya keinginan perempuan untuk 

memiliki pakaian karena selalu melihat promosi yang ada di media sosial. Meskipun pakaian 

yang dimiliki perempuan tersebut sudah sangat banyak, namun setiap promosi yang ada di 

media sosial maka keinginannya untuk memiliki pakaian tersebut selalu bertambah. Sesuai 

dengan suatu teori yang mengatakan bahwa manusia tidak akan pernah puas terhadap apapun 

yang telah dimilikinya (Enrico, Aron, & Oktavia, 2014). 

Pada era yang serba canggih seperti ini, media sosial memiliki peranan yang penting 

dalam komunikasi dimana media sosial dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan 

maupun informasi. Salah satu media sosial yang sedang popular dan sangat digemari adalah 

media sosial instagram. Media sosial ini digemari remaja karena dapat digunakan untuk 

saling berbagi foto. Didalamnya juga terdapat berbagai filter digital dan juga dapat dibagikan 

ke banyak jejaring sosial yang lainnya. Pada instagram, pengguna dapat saling memberikan 

tanda like (suka) dan juga dapat saling berkirim komentar sesama pengguna instagram. 

Instagram juga diminati oleh berbagai kalangan. Sehingga hal tersebut membuat para 

pebisnis terutama pebisnis online juga ingin memanfaatkan instagram, salah satunya adalah 

dengan cara berjualan secara online melalui instagram. Berbelanja dengan menggunakan 

internet digemari oleh orang-orang di negara manapun terutama di Indonesia. Hal tersebut 

dikarenakan internet juga sangat berkembang pesat di Indonesia. Semakin banyaknya orang 

yang menggunakan internet maka pasar dunia maya juga semakin terbuka lebar. 

Pertumbuhan bisnis internet di Indonesia dipengaruhi oleh minat membeli barang di internet 
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yang semakin meningkat. Berbelanja melalui internet merupakan suatu proses membeli 

barang dari orang yang yang menjual barangnya melalui internet. Hanya perlu terhubung 

dengan internet maka dapat dilakukan jual beli menggunakan internet (Miranda, 2017). 

Media sosial merupakan suatu media digital yang memiliki fungsi sebagai sarana 

untuk melakukan interaksi antara pengguna dengan pengguna satu dengan yang lainnya, baik 

dalam lingkup individu maupun dalam lingkup perusahaan. (1) Pengguna media sosial di 

Indonesia pada tahun 2016 telah mencapai 79 juta dengan jumlah populasi penduduk sekitar 

30 persen. Sedangkan penggunaan media sosial dengan menggunakan mobile phone 

sebanyak 66 juta, yang mewakili 25 persen dari total penduduk di Indonesia. (2). Instagram 

merupakan media sosial yang digunakan oleh banyak orang. Pada tahun 2016, instagram 

memiliki pengguna yang lebih banyak daripada media sosial lainnya yaitu 500 pengguna di 

seluruh dunia. Dan pertumbuhannya selalu meningkat dua kali lipat dalam dua tahun, juga 

terdapat pengguna harian sebanyak 300 akun pengguna instagram (Santoso, Baihaqi, & 

Persada, 2017). 

Pengguna media sosial bukan hanya pada kalangan dewasa saja namun juga pada 

kalangan remaja. Pernyataan tersebut didukung oleh Aditya Panji (2014) bahwa berdasarkan 

hasil survei yang telah dilakukan oleh Lembaga PBB untuk anak-anak, UNICEF, dan 

berbagai mitra dan Kementrian Komunikasi dan Informatika Universitas Harvard, Amerika 

Serikat tentang Pemakaian Internet Remaja diprediksi mencapai 30 juta, 98 % dari anak dan 

remaja mengaku tahu tentang internet dan 79, 5 % di antaranya adalah pengguna internet. 

Penggunaan internet lebih sering digunakan untuk mengakses media sosial diantaranya 

adalah youtube, facebook, twitter, dan instagram (Astidewi, 2018). 

We Are Social yang melakukan kerjasama dengan Hootsuite mengatakan bahwa 

Indonesia pada tahun 2018 terdapat pada peringkat keempat karena menggunakan internet 

dengan durasi waktu rata-rata selama 8 jam 51 menit pada setiap harinya. Terdapat sekitar 
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49% populasi yang telah memiliki media sosial di Indonesia. Begitu pula dalam hal 

pertumbuhan penguna media sosial, Indonesia merupakan negara terbesar ketiga yang 

memiliki tingkat pertumbuhan dalam menggunakan media sosial yaitu mencapai 23% atau 

sama dengan 24 juta pengguna yang dihitung dalam satu tahun terakhirnya. Kemudian dalam 

segi durasi menggunakan media sosial, Indonesia juga menempati pada peringkat yang paling 

tinggi karena durasinya adalah 3 jam 23 menit dalam sehari. Apabila durasi dibandingkan 

dengan jumlah rata-rata menggunakan media sosial di Indonesia, maka dapat diketahui 

bahwa orang Indonesia memberikan 30% waktunya dalam menggunakan media sosial. 

Instagram adalah salah satu media sosial yang paling terkenal di Indonesia, karena memiliki 

pengguna yang dapat mencapai 53 juta orang. Sehingga dapat dikatakan bahwa hampir 

seluruh pengguna smartphone di Indonesia telah menggunakan media sosial instagram 

(Ristiana, 2018). 

Dari beberapa teori mengatakan bahwa seseorang menggunakan media sosial untuk 

memenuhi kebutuhannya dan untuk menemukan sesuatu yang baru atau yang belum pernah 

ada sebelumnya. Apabila seseorang menggunakan media sosial secara berlebihan, maka hal 

tersebut dapat mempengaruhi kepuasannya untuk memiliki sesuatu yang terlihat dari media 

sosial yang digunakannya (Wittz, Gottel, & Daiser, 2016). 

Media sosial instagram dapat mengubah atau mempengaruhi perilaku seseorang. 

Perilaku seseorang bisa berubah menjadi lebih menarik atau modis daripada sebelumnya. 

Karena banyak pengguna media sosial instagram memposting foto dan vidio agar 

mendapatkan like atau komentar dan dapat menarik perhatian dari pengguna media sosial 

instagram yang lainnya (Agianto, Setiawati, & Firmansyah, 2020). 

Membeli barang-barang yang ada di media sosial saat ini memang sedang populer, 

terutama pada remaja. Mahasiswa yang tergolong sebagai remaja sering menggunakan 

pakaian yang mereka pilih sendiri secara bebas sehingga para mahasiswa saling berlomba 
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untuk dapat berpenampilan atau menggunakan barang yang sedang trend sehingga lebih 

terlihat menarik. Remaja yang berusia 18-21 tahun selalu ingin memiliki atau mencoba hal-

hal yang baru atau yang sedang popular saat ini. Remaja juga sangat mudah untuk 

dipengaruhi oleh iklan yang ada di televisi maupun oleh media sosial sehingga remaja 

membeli barang-barang tersebut tanpa berpikir panjang (Amelia & Rinaldi, 2019). 

Berdasarkan fenomena diatas maka muncul permasalahan “apakah ada hubungan 

antara intensitas menggunakan media sosial instagram dengan perilaku konsumtif pada 

remaja” Sehingga berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul, “Hubungan antara Intensitas Menggunakan Media Sosial 

Instagram dengan Perilaku Konsumtif pada Remaja”. 

B. Rumusan Masalah 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan berikut: 

Apakah terdapat hubungan antara intensitas menggunakan media sosial instagram dengan 

perilaku konsumtif pada remaja? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui hubungan antara intensitas menggunakan media sosial instagram dengan 

perilaku konsumtif pada remaja. 

2. Mengetahui tingkat intensitas menggunakan media sosial instagram pada remaja. 

3. Mengetahui tingkat perilaku konsumtif pada remaja. 

4. Mengetahui seberapa besar pengaruh dari intensitas menggunakan media sosial instagram 

terhadap perilaku konsumtif pada remaja. 
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D.Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai 

hubungan antara intensitas menggunakan media sosial instagram dengan perilaku konsumtif 

pada remaja.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi remaja, diharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi dan wawasan yang 

akurat sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam bersikap maupun berperilaku 

dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Bagi peneliti lain, sebagai wacana atau sebagai bahan pertimbangan untuk dalam 

melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perilaku konsumtif. 




