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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia tidak hanya sebagai makhluk sosial, tetapi merupakan makhluk 

ekonomi yang tidak lepas dari kegiatan konsumsi. Sebagai makhluk ekonomi, 

manusia juga tidak dapat hidup tanpa melakukan kegiatan ekonomi, seperti 

kegiatan konsumsi, seorang konsumen akan membelanjakan uang yang ada 

padanya untuk memperoleh kepuasan. Konsumsi diartikan sebagai kegiatan 

menghabiskan barang dan jasa demi memenuhi kebutuhan. Kebutuhan 

manusia setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Hal ini dapat 

dilihat dari konsumsi akhir rumah tangga sekitar 4,96 – 5,05 % dengan 

pertumbuhan tertinggi terjadi tahun 2018 yaitu 5,05% (Badan Pusat Statistik, 

2020). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi manusia sebagai makhluk ekonomi 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 1) perbedaan jenis kelamin dan usia 

akan mempengaruhi perbedaan jenis dan jumlah kebutuhan, 2) seseorang yang 

memiliki wawasan dan latar belakang pendidikan tinggi akan mempengaruhi 

pada kebutuhannya, 3) lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi 

terhadap kebutuhannya, 4) status sosial, semakin tinggi status seseorang 

biasanya menyebabkan bertambahnya macam kebutuhan. Hal ini dapat 

diketahui melalui perilaku konsumtif seseorang. 

Perilaku konsumtif adalah suatu bentuk tindakan memakai produk yang 

tidak tuntas yang berarti belum habis produk yang digunakan, seseorang 

tersebut sudah membeli produk tersebut dengan jenis yang sama tetapi dari 

merek yang berbeda menurut Sumartono dalam (Haryani & Dewanto, 2015). 

Perilaku konsumtif  seorang individu sebagai konsumen adalah untuk 

membeli, menggunakan atau mengkonsumsi barang atau jasa secara 

berlebihan, tidak rasional, menimbulkan pemborosan dan hanya 

mengutamakan keinginan atau kesenangan tanpa mempertimbangkan 
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kebutuhan atau manfaat dari barang atau jasa tersebut, bahkan hanya untuk 

memperoleh pengakuan sosial, mengikuti mode yang sedang menjadi trend 

atau untuk kepuasan tersendiri.  

Keinginan tersebut ialah yang seringkali mendorong seseorang untuk 

membeli barang yang sebenarnya barang tersebut tidak sangat diperlukan. 

Maka terdapat perbedaan diantara kebutuhan dan keinginan yaitu, kebutuhan 

bersifat naluriah yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup dan 

menjalankan berbagai aktivitas sedangkan keinginan merupakan kebutuhan 

buatan atau kebutuhan yang dibentuk oleh lingkungan disekitarnya, seperti 

lingkungan keluarga atau lingkungan sosial lainnya.  

Adapun aspek-aspek perilaku konsumtif adalah sebagai berikut: 1) 

Pemilikan produk, seseorang yang sudah memiliki suatu barang akan 

cenderung membeli sesuatu yang berkaitan dengan barang yang sudah 

dimiliki. 2) Perbedaan individu, perbedaan individu akan berpengaruh pada 

motif individu dalam melakukan pembelian. Ada individu yang membeli 

karena kebutuhan dan ada individu yang membeli karena ingin memperoleh 

kesenangan dari perilaku pembelian tanpa mementingkan kegunaan produk, 3) 

Pengaruh pemasaran, pengaruh pemasaran seperti display toko, iklan, 

promosi, diskon, dan sebagainya mendorong individu untuk berperilaku 

konsumtif, 4) Pencarian informasi, individu melakukan pembelian 

berdasarkan informasi yang dimiliki individu terkait suatu produk 

(Mangkunegara, 2002). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif yaitu: 1) Hadirnya 

iklan merupakan pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan pada 

khalayak melalui media massa yang bertujuan untuk mempengaruhi 

masyarakat untuk mencoba dan akhirnya membeli produk yang ditawarkan, 2) 

Konformitas terjadi disebabkan karena keinginan yang kuat pada individu 

untuk tampil menarik dan tidak berbeda dari kelompoknya serta dapat 

diterima sebagai bagian dari kelompoknya, 3) Gaya hidup merupakan salah 

satu faktor utama yang munculnya perilaku konsumtif, gaya hidup yang 

dimaksud adalah gaya hidup yang meniru orang luar negeri yang memakai 
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produk mewah dari luar negeri yang dianggap meningkatkan status sosial 

seseorang, 4) Kartu kredit digunakan oleh pengguna tanpa takut tidak 

mempunyai uang untuk berbelanja (Triyaningsih, 2011). 

Seiring berjalannya waktu pada zaman era modern sekarang kemajuan 

teknologi semakin canggih, sehingga dalam hal berbelanja apapun bisa dengan 

mudah menggunakan online shopping tanpa perlu kita berbelanja pergi ke 

tokonya langsung untuk membeli barang yang akan dibeli. Terdapat berbagai 

aplikasi e-commerce yang memudahkan untuk membeli barang yang di 

inginkan atau dibutuhkan dengan bebas melihat-lihat barang yang terdapat 

pada toko tersebut dan apabila kurang cocok dengan barang yang diperjualkan 

toko tersebut maka kita bisa berpindah melihat toko yang lainnya tanpa perlu 

ada rasa sungkan karena tidak jadi membeli di toko sebelumnya. Terdapat 

kelebihan dalam berbelanja online adalah bisa dilakukan kapan saja dan 

dimana saja entah itu ketika sedang makan, bangun tidur, atau sedang bosan 

tanpa harus keluar rumah, serta hemat waktu dan tenaga tanpa perlu 

berdandan rapi terlebih dahulu dan barang akan sampai pada tempat tujuan 

dengan waktu yang telah ditentukan. Kelebihan lainnya dalam berbelanja 

online adalah barang-barang yang diperjualkan memiliki banyak pilihan 

variasi yang ingin dibeli seperti fashion, kosmetik, elektronik, alat tulis, 

perabotan rumah tangga dan lain-lainnya. 

Setiap kelebihan pasti memiliki beberapa kekurangan, kekurangan dalam 

berbelanja online adalah tidak dapat melihat dan memegang barang secara 

langsung, biasanya foto barang yang ditampilkan di toko online tersebut 

terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi, maka kita harus lebih pintar dan 

berhati-hati dalam memilih toko yang akan dibelanjakan barang tersebut. 

Kekurangan selanjutnya adalah pada ongkos kirim jasa barang, biasanya 

ketika sudah menemukan barang yang diinginkan dengan harga yang sesuai 

pada saat mengecek ongkos kirimnya ternyata terlalu besar. Kemudian setelah 

kita selesai memesan barang tersebut dan membayarnya kekurangan 

selanjutnya kita harus menunggu barang tersebut sampai ke tangan kita 
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dengan membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari atau bisa berminggu-minggu 

tergantung ekspedisi pengiriman jasa itu sendiri. 

Konformitas ialah suatu keadaan dimana seseorang mengubah sikap dan 

tingkah laku agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Kelompok referensi 

atau kelompok sebaya pada remaja membuat remaja menjadi sangat 

tergantung kepada teman sebagai sumber kesenangannya dan keterikatannya 

dengan teman sebaya begitu kuat (Yuliantari & Herdiyanto, 2015). Menurut 

Soetjiningsih (2004) di dalam pembentukan kelompok juga akan diikuti 

dengan adanya perilaku konformitas kelompok, di mana remaja akan 

menyesuaikan dan menyatu dengan kelompok agar dapat diterima oleh 

kelompoknya.  

Menurut Baron dan Bryne (2005) menyatakan bahwa seseorang konfrom 

terhadap kelompoknya jika perilaku individu didasarkan pada harapan 

kelompok atau masyarakat. Dasar-dasar yang menyebabkannya adalah: 1) 

Pengaruh sosial normatif. Pengaruh sosial didasarkan pada keingingan 

individu untuk disukai atau diterima oleh orang lain dan agar terhindar dari 

penolakan, 2) Pengaruh sosial informasional. Pengaruh sosial yang didasarkan 

pada keinginan individu untuk menjadi benar. Menurut Maryam (2016) hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

konformitas dan kontrol diri terhadap perilaku konsumtif. 

Kontrol diri merupakan kemampuan seseorang untuk menyusun, 

mengatur, dan mengarahkan perilaku seseorang yang dapat membawa ke arah 

konsekuensi yang positif. Kontrol diri berkaitan dengan cara individu 

mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan dari dalam dirinya. Kontrol 

diri adalah kemampuan untuk membimbing tingkah laku sendiri dalam artian 

kemampuan seseorang untuk menekan atau merintangi impuls-impuls atau 

tingkah laku impuls (Chaplin, 2011). Kontrol diri ini menyangkut seberapa 

kuat seseorang memegang nilai dan kepercayaan untuk dijadikan acuan ketika 

bertindak atau mengambil keputusan. 

Mahasiswa yang memiliki kontrol diri lemah adalah mahasiswa tersebut 

tidak mampu mengelola informasi yang didapatkan, tidak mampu mengontrol 
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emosi, dan tidak mampu mengontrol perilaku sehingga mahasiwi berperilaku 

emosional dan cenderung impulsif (Anggreini & Mariyanti, 2014). Apabila 

mahasiswi memiliki kontrol diri yang lemah maka mahasiswi tidak mampu 

membimbing perilaku mereka, tidak mampu mengatur atau mengarahkan 

perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat yang menuju ke arah 

konsekuensi positif. Mahasiswi yang kontrol dirinya lemah akan membeli 

barang-barang bermerek dan menarik tanpa mempertimbangkan terlebih 

dahulu manfaat atau kebutuhannya sebagai mahasiswi. 

Kontrol diri melibatkan tiga hal. (1) Kontrol Perilaku, merupakan kesiapan 

seorang merespon suatu stimulus yang secara langsung memperoleh keadaan 

tidak menyenangkan dan langsung mengantisipasinya. (2.) Kontrol Kognitif 

yaitu kemampuan individu dalam mengolah informasi yang tidak diingin- kan, 

dengan menilai atau menghubungkan suatu kejadian dengan mengurangi 

tekanan, dan (3). Kontrol Keputusan yaitu kemampuan individu untuk 

memilih hasil atau suatu tindakan berdasarkan pada suatu yang diyakini 

menurut Ghufron dan Risnawita (2012). 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas identifikasi 

masalahnya adalah:  

1. Kebutuhan manusia setiap tahun selalu mengalami kenaikan yang cukup 

tinggi. 

2. Adanya perilaku individu dalam membeli barang atau jasa secara 

berlebihan tanpa mengetahui kegunaannya. 

3. Terdapat banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif 

mahasiswa yang berbelanja online. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

dipaparkan, maka batasan masalah yang akan diteliti adalah: 

1. Objek Penelitian 
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Objek dalam penelitian ini adalah perilaku konsumtif Mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Pendidikan Akuntansi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh hubungan konformitas terhadap perilaku konsumtif 

belanja online Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta? 

2. Adakah pengaruh kontrol diri terhadap perilaku konsumtif belanja online 

Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta? 

3. Adakah pengaruh hubungan konformitas dan kontrol diri terhadap perilaku 

konsumtif belanja online Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh hubungan konformitas terhadap perilaku 

konsumtif belanja online Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Untuk menguji pengaruh kontrol diri terhadap perilaku konsumtif belanja 

online Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

3. Untuk menguji pengaruh hubungan konformitas dan kontrol diri 

berpengaruh terhadap perilaku konsumtif belanja online Mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian secara teoritis ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan teori-teori tentang pengaruh hubungan konformitas dan kontrol 

diri terhadap perilaku konsumtif belanja online mahasiswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Sebagai referensi mahasiswa untuk dilakukan penelitian yang akan 

datang, tentang pengaruh hubungan konformitas dan kontrol diri 

terhadap perilaku konsumtif belanja online mahasiswa. 

b. Bagi Peneliti 

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan untuk dijadikan masukan 

guna pengembangan penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


