
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi ini, dengan terciptanya berbagai teknologi canggih yang 

dapat mempermudah dan membantu manusia menye-lesaikan urusan-urusannya. 

Dilihat dari hal yang terkait pemasaran, banyak produk yang ditawarkan kepada 

masyarakat. Masyarakat bebas memilih dan membeli produk untuk memenuhi 

kebutuhannya, baik kebutuhan sandang, pangan dan papan. Mulai dari peralatan 

rumah tangga, fashion, dan kosmetik bagi wanita, dan banyak produk untuk 

kebutuhan lainnya. Terlebih lagi bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan. Kota 

adalah tempat untuk membentuk perilaku manusia. Perilaku terbentuk karena ada 

stimulus yang diterima dan kemudian direspons oleh manusia sesuai dengan makna 

yang didapatkan dari pengetahuan dan pengalaman (Halim, 2008).  

Tak jarang para mahasiswa yang masih masuk pada masa remaja akhir 

membelanjakan uangnya untuk membeli barang yang yang tidak perlu, dimana hal 

itu termasuk dalam perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif merupakan 

kecenderungan individu untuk membeli atau mengkonsumsi barang yang 

sebenarnya kurang diperlukan secara berlebihan serta tidak didasari atas 

pertimbangan rasional. Apabila perilaku tersebut dibiarkan terus-menerus akan 

mengakibatkan terjadi tindakan pemborosan (Astuti, 2013). 

Eksistensi yang diakui dan dianggap keberadaannya oleh lingkungan 

merupakan keinginan mahasiswa, oleh karena itu mereka berusaha untuk menyatu 
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dengan lingkungan tersebut. Diterima dan menjadi sama dengan orang lain 

membuat mahasiswa merasa harus melakukan hal sama yang berkaitan dengan 

trend, yakni dengan berperilaku konsumtif, misalnya menggunakan barang baru 

yang bermerek, ke kampus membawa kendaraan, mengunjungi tempat mewah 

hanya untuk bersenang-senang seperti ke mall, kafe, restoran atau tempat mahal 

lainnya. Persaingan gaya hidup adalah adalah penyebab faktor mahasiswa 

cenderung konsumtif, misalnya dengan membeli smartphone terbaru karena 

penasaran saja dengan fitur di smartphone tersebut, juga karena harga diri dan 

gengsi sebab harganya mahal. Sehingga dapat dikatakan bahwa membeli 

smartphone lebih mementingkan harga diri dan gengsi daripada kebutuhan.  

(Wiguna, 2008) 

Perilaku konsumtif juga dapat diartikan kecenderungan masyarakat untuk 

melakukan konsumsi tiada batas.” Manusia lebih mementingkan faktor emosinya 

daripada tindakan rasionalnya atau lebih mementingkan keinginannya daripada 

kebutuhannya.(Ancok, 2004). 

Namun karena mahasiswa hidup dalam lingkungan kampus dengan 

berbagai macam karakter orang ataupun status sosial maka banyak mahasiswa 

melupakan kewajiban untuk belajar yang seharusnya menjadi tempat dimana para 

mahasiswa mencari ilmu dan pengetahuan terkadang dijadikan tempat untuk 

berlomba-lomba memamerkan apa yang mereka miliki. Mahasiswa lebih 

mementingkan uang sakunya untuk membeli berbagai macam barang branded agar 

dapat mengikuti trend terkini dan diakui oleh teman-temannya dibandingkan untuk 
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membeli perlengkapan kampus yang lebih penting untuk  mendukung perkuliahan 

(Gumulya & Widiastuti, 2013). 

Menurut Kartono (2001) mahasiswa adalah mereka yang berusia 18-24 

tahun, yakni pribadi yang sedang berkem-bang dan tengah mencari jati diri. Pada 

masa ini kebutuhan akan adanya kemantapan harga diri sangat dirasakan oleh 

mahasiswa 

Hal ini disebabkan karena problem yang dihadapi oleh mahasiswa sangat 

kompleks sehingga mahasiswa menambah dunia pengalamannya melalui 

pergaulan. Pada masa ini mahasiswa sedang menjajaki rasa harga diri, pencarian 

identitas diri dan memantapkan rasa harga dirinya. 

Berdasarkan berita yang di muat pada tanggal kamis 19/04/2018 yang 

berjudul “Alasan generasi milenial lebih konsumtif” CNN Indonesia, Jakarta – 

Generasi milenial kerap dinilai sebagai generasi yang kreatif dan berani mengambil 

resiko dan konsumtif. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh budaya digital dan 

penggunaan internet. Generasi milenial hari ini menggunakan internet untuk 

melakukan segala jenis transaksi, dari transportasi, membeli makanan, jalan-jalan, 

hingga berbelanja pakaian dan kebutuhan sehari-hari, mereka tidak perlu 

menghabiskan waktu dan usaha banyak hanya untuk melihat-lihat barang di toko. 

Selain itu, internet juga memberikan akses terhadap pasar yang lebih luas. Namun 

di sisi lain, budaya digital dan penggunaan internet untuk transaksi ini telah 

membuat generasi milenial sangat konsumtif.  Hal ini juga didukung oleh beberapa 

faktor diantarannya peer pressure dari komunitas atau lingkaran pertemanan. 
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Seorang anak milenial akan merasa tertekan untuk ikut membeli barang-barang 

tertentu jika teman-teman di dalam komunitasnya juga menggunakan atau memiliki 

barang tersebut. Selanjutnya adalah factor pengaruh dari influencer di media sosial, 

ketika seorang anak milenial melihat influencer idolanya menggunakan atau 

memiliki suatu barang, ia pun akan terdorong untuk ikut membelinya. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis dengan 

salah satu mahasiswa “X” yang gemar sekali berganti smartphone, ia sangat update 

soal kecanggihan dan teknologi terbaru dari gadget, ia tidak mau ketinggalan model 

smartphone terbaru seringkali dalam setahun dia bisa ganti 2 model smartphone, 

selain menunjang kelas sosialnya juga kecanggihan yang dimiliki smartphone 

tersebut. Memang ia membeli tidak berdasarkan kebutuhannya, karena tergiur 

dengan teknologi terbaru yang dimiliki smartphone tersebut. Meskipun ia rugi 

karena smartphone lama jika dijual harga sangat turun. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu mahasiswa sebut 

saja YD, ia sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya untuk nongkrong 

di coffe shop, ia mengatakan hampir setiap hari mengkonsumsi kopi dengan rata-

rata harga bervariasi mulai dari 10rb-20rb tergantung jenis kopinya. Awalnya ia 

hanya coba-coba dan ikut teman tapi semakin lama menjadi kebiasaan dan 

ketergantungan, ia tidak memungkiri bahwa telah kecanduan kopi, Apalagi banyak 

coffe shop sekarang tempatnya berkonsep unik-unik dan nyaman bagi kaum muda 

untuk berkumpul. Yuda sadar ia telah banyak menghabiskan jatah bulanannya 

untuk membeli kopi di coffe shop tapi karena salah satunya faktor pergaulan dan 

gaya hidup remaja saat ini ia menjadi konsumen setia di coffe shop. 
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu mahasiswa 

bernama NA dia sering membeli baju kekinian yang lagi trend, karena dia tertarik 

pada fashion apalagi ia sangat menjaga penampilan agar selalu menarik, bahkan 

dalam sebulan ia dapat membeli 5 hingga 8 model baju yang berbeda, seringkali ia 

hangout bersama temannya ke mall sengaja untuk berburu baju diskonan. Selain 

beli di offline ia juga sering belanja baju online lewat aplikasi kekinian di jaman 

sekarang, harga murah dan model baju terbaru membuatnya tertarik dan membeli 

tanpa berpikir panjang, ia sadar bahwa baju yang ia beli bukan kebutuhan primer, 

namun karena ia mudah tertarik dengan model-model baru ia tak tahan untuk 

membelinya. Sebelum kuliah ia tidak terlalu banyak belanja baju, namun karena 

teman kuliahnya kebanyakan modis dan berpenampilan menarik dia tidak mau 

kalah dan tidak mau dianggap ketinggalan jaman. 

Salah satu yang mempengaruhi perilaku konsumtif dari hasil wawancara di 

atas adalah harga diri. Harga diri merupakan salah satu faktor yang sangat 

menentukan perilaku individu, Setiap orang menginginkan penghargaan yang 

positif terhadap dirinya, Penghargaan yang positif akan membuat diri seseorang 

merasakan bahwa dirinya dihargai, berhasil dan berguna (berarti bagi orang lain). 

Terpenuhinya harga diri akan membentuk sikap optimis dan percaya diri, namun 

sebaliknya jika kebutuhan akan harga diri seseorang tidak terpenuhi, maka akan 

membuat seseorang dapat berperilaku negatif (Ghufron & Risnawita, 2011).  

 harga diri merupakan pandangan seseorang mengenai nilai dirinya, 

berlandaskan apakah tingkah lakunya sesuai dengan ideal diri dan penilaian 

seseorang mengenai dirinya. Harga diri yang positif tertuju ke suatu hal yang tepat 
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dan akurat. Pembuktian persepsi mengenai nilai seseorang sebagai kepandaian dan 

keberhasilan orang tersebut, namun juga dapat tertuju kepada perilaku atau sikap 

mengintimidasi terhadap orang lain dan sombong (Myres, 2002). 

 karakteristik seseorang pada harga yang positif yakni dengan toleransi dan 

menghormati orang lain, bangga atas prestasi yang diraih, erani mengambil resiko 

dan bertanggung jawab atas setiap tindakan, motivasi diri, dicintai dan mencintai, 

serta memiliki control dan kendali diri atas hiduonya sendiri. Dapat diartikan bahwa 

harga diri sebagai evaluasi dan penilaian kita yang negative ataupun positif terhadap 

diri kita sendiri. Harga diri seseorang dapat lebih rendah atau lebih tinggi daripada 

orang lain. Oleh sebab itu evaluasi ini berpengaruh pada system kognitif, bahwa 

penilaian seseorang terhadap diri sendiri sangat tergantung pada perubahan konsep 

diri tentang atribut yang melekat berubah. Harga diri tersebut terlihat karena adanya 

tanggapan atau persepsi (Santrock, 2003) 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dyah Ayu Saraswati (2006) 

yang berjudul Hubungan antara Harga diri dengan perilaku konsumtif mahasiswa 

terhadap produk bermerek. Hasil analisis data dengan product-moment pearson. 

Hasilnya melalui analisis tersebut diketahui adanya hubungan negative antara harga 

diri dengan perilaku konsumtif mahasiswa terhadap produk bermerek (rxy = 0,253; 

p<0,05). Oleh sebab itu hipotesis dalam penelitian ini diterima. Harga diri terbukti 

berperan sebesar 6,4% pada kemunculan perilaku konsumtif mahasiswa terhadap 

produk bermerek. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jasmadi dan Aulia Azzama 

(2016) yang bertema Hubungan Harga Diri Dengan Perilaku Konsumtif Remaja Di 
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Banda Aceh. Analisis data menggunakan teknik korelasi product moment dengan 

koefisien korelasi (r)= -0,324 dan p= 0,003 (p<0,01). Hal ini menunjukkan bahwa 

ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara harga diri dengan perilaku 

konsumtif, hal ini berarti semakin tinggi harga remaja Banda Aceh, maka semakin 

rendah perilaku konsumtif, sebaliknya semakin rendah harga remaja Banda Aceh, 

maka semakin tinggi perilaku konsumtif pada siswa/i tersebut. 

perilaku konsumtif juga di pengaruhi oleh gaya hidup hedonis. Kotler 

(Susanto, 2013) mengatakan gaya hidup merupakan pola hidup seseorang yang 

diekspresikan dalam minat, opini, dan aktivitasnya dapat diartikan bahwa gaya 

hidup seseorang bisa dilihat dari kegiatan rutin yang biasa dijalankan, pemikiran 

mereka terhadap segala hal disekitarnya juga sejauh mana dia peduli terhadap hal 

tersebut dana pa yang dipikirkan mengenai dunia dan dirinya sendiri. 

Sependapat dengan Triyaningsih (2011) mengenai umumnya seseorang 

yang berperilaku konsumtif disebabkan ambisi mengikuti trend gaya hidup. Seiring 

berjalannya waktu, gaya hidup hedonis ialah salah satu bentuk gaya hidup yang 

memiliki daya pikat untuk remaja. Tampaknya dari kejadian tersebut, remaja 

memutuskan untuk lebih memilih hidup yang enak serba berkecukupan, mewah, 

tanpa harus bekerja keras (Gushevinalti, 2010). 

Nadzir dan Ingarianti (2015) mengatakan bahwa gaya hidup hedonis adalah 

suatu pola hidup seseorang yang menjalankan aktivitasnya guna meraih 

kegembiraan hidup, bersenang-senang dengan teman untuk menghabiskan waktu 

diluar rumah, sering membeli barang yang tidak sesuai kebutuhan, dan selalu ingin 

jadi pusat perhatian di lingkungan sekitarnya. Hawkins (Yuniarti, 2015) 
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mengatakan bahwa gaya hidup yang dipercaya seseorang berpengaruh pada 

keinginan, kebutuhan, serta perilakunya termasuk perilaku membeli. 

Kondisi ini searah dengan hasil penelitian Hariyono (2015) yang 

memperlihatkan bahwa gaya hidup berkaitan dengan hubungan positif dengan 

perilaku konsumtif pada remaja. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa gaya hidup 

seseorang akan berpengaruh pada keinginan, kebutuhan dan perilaku membeli 

seseorang. Selanjutnya, penelitian yang dikerjakan oleh Febyanti (2006) pada 

remaja memperlihatkan bahwa gaya hidup hedonis berpengaruh positif terhadap 

perilaku konsumtif. 

Menurut (Tambunan, 2001). Kebanyakan remaja saat ini, menganut gaya 

hidup yang sesuai dengan era milenial sekarang adalah cara yang tepat untuk dapat 

ikut masuk pada kehidupan kelompok sosial yang diinginkan misalnya dalam grup 

elite ternama di lingkungannya.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggraini & Santhoso (2017) 

yang berjudul hubungan antara gaya hidup hedonis dengan perilaku konsumtif pada 

remaja. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan positif yang signifikan antara gaya hidup hedonis dengan 

perilaku konsumtif pada remaja. Semakin tinggi gaya hidup hedonis seseorang, 

maka semakin tinggi pula perilaku konsumtifnya. Begitu juga sebaliknya, semakin 

rendah gaya hidup hedonis seseorang, maka perilaku konsumtifnya semakin rendah 

dengan rxy = 0,595 dengan p = 0,000 ( p < 0,05). 
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Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khairat (2018) berjudul 

hubungan antara gaya hidup dengan perilaku konsumtif pada mahasiswi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

terdapat terdapat hubungan positif yang signifikan antara gaya hidup hedonis 

dengan perilaku konsumtif pada mahasiswi. Hasil analisis data yang dilakukan 

diperoleh nilai koefisien pearson correlation gaya hidup hedonis dan perilaku 

konsumtif sebesar 0,497, dengan nilai signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan 

bahwa jika nilai signifikansi < 0,05 berarti hipotesis diterima. 

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul 

““Hubungan antara Harga diri dan Gaya Hidup Hedonis Terhadap Perilaku 

Konsumtif  pada Mahasiswa Psikologi di Universitas Muria Kudus Di Era 

Milenial”. 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara empirik hubungan antara 

hubungan antara harga diri dan gaya hidup hedonis terhadap perilaku konsumtif  

pada mahasiswa di era milenial 

  



10 
 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis  

Manfaat penelitain secara teoritis adalah agar dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan, ide dan saran bagi perkembangan psikologi khususnya Psikologi 

Perkembangan dan Psikologi Konsumen 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi remaja 

Hasil penelitian ini dapat memberikan infromasi mengenai hubungan harga 

diri dan gaya hidup hedonis terhadap perilaku konsumtif pada Mahasiswa 

di era milenial agar dapat dijadikan sebagai sumber dalam memilih antara 

kebutuhan dan keinginan dalam hal kepemilikan 

b. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mengembangkan penelitian 

dengan tema yang sama  
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