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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tingkat perekonomian Indonesia untuk saat ini dapat 

dikatakan sudah cukup maju. Keadaan tersebut dapat dilihat dari 

pergeseran dalam bidang ekonomi. Dapat dikatakan bahwa kemajuan 

yang sudah dicapai dalam bidang sosial ekonomi meningkatkan taraf 

kehidupan masyarakat Indonesia. 

Kebanyakan produsen teknologi mengincar remaja Indonesia 

dikarenakan  kelompok  remaja yang potensial untuk memasarkan 

produk-produk mereka. Kebanyakan konsumen remaja memiliki 

keinginan untuk mendapatkan suatu  barang yang tergolong cukup 

tinggi. Pada umumnya remaja sekarang tidak ingin dikatakan sebagai 

anak-anak lagi walaupun mereka belum dapat dikatakan orang 

dewasa, pada masa transisi inilah kebanyakan remaja menciptakan 

penampilan yang berbeda seperti dalam penggunaan smartphone, 

berpakaian, berdandan, dan bertingkah laku 

Perilaku konsumttif merupakan suatu fenomena yang banyak 

melanda kehidupan masyarakat.  Kebiasaan dan gaya hidup sekarang 

ini cepat mengalami perubahan dalam waktu yang relative singkat 

menuju kearah yang kian mewah dan berlebihan, misalnya dalam hal 

penampilan yang dapat mendorong pada perilaku konsumtif. 
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Perilaku konsumtif cenderung harus mengeluarkan biaya yang lebih 

tinggi karena bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan saja tetapi lebih 

mengarah pada pemenuhan tuntutan keinginan. Rosandi (dalam 

Hariyanto, 2015, h.569) 

Perilaku konsumtif sudah menjadi budaya dikalangan remaja, 

perilaku konsumtif ini terjadi pada remaja. Perilaku konsumtif salah 

satunya dapat timbul melalui lingkungan sosial remaja, karena 

remaja lingkungan sosial atau lingkungan pergaulan remaja 

mempunyai pengaruh terhadap minat, sikap, pembicaraan, 

penampilan dan perilaku, yang lebih besar dibadingkan keluarga. 

Hurlock (dalam Hariyanto, 2015, h.569-570) 

Kelompok kalangan remaja yang khususnya mahasiswa 

potensial untuk memasarkan produk-produk teknologi, sering kita 

ketahui dan dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai 

kelompok dari konsumen yang lebih terbuka terhadap hadirnya 

sebuah produk-produk baru yang muncul di pasaran. Kelompok ini 

diyakini selalalu ingin mengikuti trend gaya hidup terkini, terlepas 

dari apakah sesungguhnya mereka benar-benar membutuhkan 

produk tersebut dan mendapat manfaat dari produk yang 

dikonsumsinya. 

Meskipun saat ini perekonomian dunia sedang lesu, hal itu 

tidak mempengaruhi konsumen untuk membeli smartphone yang 

sekarang sudah seperti kebutuhan wajib bagi setiap orang baik dari 
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kalangan atas maupun kalangan menengah kebawah, dari orang tua, 

sampai anak-anak. Terkadang harga sudah tidak lagi menjadi 

pertimbangan untuk memilih smartphone. Saat masyarakat 

dihadapkan dengan fitur-fitur yang canggih sehingga memudahkan 

untuk berkomunikasi seperti akses internet, kirim serta terima email, 

mendengarkan musik dan mengambil gambar juga didapat dengan 

mudah ketika mereka sudah memiliki smartphone. Berbagai inovasi 

dan bentuk yang ditawarkan membuat konsumen menjadi tertarik 

akan kecanggihan smartphone tersebut. Ditambah dengan jejaring 

sosial seperti : path, instagram, facebook, twitter, skype, dan lain 

sebagainya. Kecanggihan fitur yang ditawarkan membuat para 

penggunanya semakan tidak bisa lepas dari ketergantungan terhadap 

smartphone itu sendiri. 

Melalui pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti kepada beberapa mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata, termasukmahasiswa yang memperhatikan 

perkembangan smartphone. Alasan mereka membeli Smartphone 

beragam, mereka mengatakan bahwa: 

“selama ini aku memiliki dua smartphone yang pertama aku 

punya Samsung hanya untuk sekedar sms dan telepon, 

sedangkan smartphone aku yang baru iphone 6 karena fitur-

fitur ya lebih canggih kamera lebih bagus dari smartphone 

yang aku punya pertama kalinya dan tidak ketinggalan jaman 
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(tidak gagap teknologi atau gaptek)” (wawancara pribadi 

terhadap SPA 14 Juni 2016 ) 

Selain itu juga ada yang menyatakan, 

“aku memilih smartphone iphone karena menurutku iphone 

mempunyai kapasitas penyimpanan yang cukup banyak, tidak 

lemot dalam melakukan browsing dan kameranya juga bagus” 

(wawancara pribadi terhadap DA 16 Juni 2016) 

Beberapa mahasiswa yang memiliki kecenderungan untuk 

selalu mengganti smartphone mereka dengan produk keluaran 

terbaru dan lebih canggih dari smartphone yang sudah mereka miliki 

sebelumya. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa setiap 

smartphone keluaran terbaru selalu menawarkan berbagai macam 

fitur baru yang membuat penasaran oleh para pengguna smartphone.  

Selain itu, terdapat beberapa mahasiswa yang menggunakan 

smartphone dengan teknologi canggih dengan alasan ingin 

mendapatkan informasi yang lebih cepat seperti membuka internet 

untuk menambah pengetahuan baru yang sedang di bicarakan di 

seluruh dunia dan saling berbalas pesan melalui email, yang pada 

akhirnya akan dapat membantu proses dalam kegiatan belajar. 

Meskipun demikian mahasiswa tersebut juga merasa dapat lebih 

memiliki gaya hidup yang modern dengan menggunakan smartphone 

yang memiliki teknologi canggih. 
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Faktor yang akan diteliti merupakan faktor pribadi yaitu gaya 

hidup. Menurut Kotler dan Armstrong (2001, h.208) Gaya hidup 

(lifestyle) adalah pola kehidupan sesorang seperti yang 

diperlihatkannya dalam kegiatan, minat, dan pendapat-pendapatnya. 

Gaya hidup itu sendiri mencakup sesuatu hal yang lebih dari sekedar 

kelas sosial ataupun kepribadian dari seseorang. Gaya hidup 

menampilkan pola perilaku seseorang dan interaksinya di dunia. 

Gaya hidup dapat diartikan sebagai sebuah pola dimana orang hidup 

dan menghabiskan waktu dan uang mereka. Jika digunakan secara 

cermat, konsep dari gaya hidup dapat membantu bagaimana pasar 

memahami nilai konsumen yang terus berubah dan bagaimana gaya 

hidup mempengaruhi perilaku pembelian.  Di dalam gaya hidup itu 

sendiri terbagi menjadi 8 tipe antara lain: Fullfilleds, Believers, 

Achievers, Strivers, Makers, Actualisers, Strugglers, Experiencers. 

Oleh karena itu peneliti memilih Achievers karena menurut peneliti 

memiliki ciri-ciri memikirkan gengsi, lebih mudah untuk 

dipengaruhi, tertarik terhadap sebuah produk yang unik maupun 

mahal sehingga dapat dikatakan dia berbeda dengan yang dimiliki 

oleh orang disekitarnya  dan suka segala hal yang dapat mengangkat 

status sosialnya.  

Pada dasarnya, gagasan untuk mengkonsumsi barang-barang 

yang lebih baik dimaksudkan untuk memberi manusia kebahagiaan 

yang lebih dari yang sudah-sudah namun manusia zaman sekarang 

terpesona oleh kemungkinan membeli dan membeli, terutama 



6 
 

 
 

barang-barang baru. Tindakan membeli dan mengkonsumsi telah 

menjadi tujuan irasional dan kompulsif, karena tujuannya terletak 

pada membeli itu sendiri, tanpa hubungan sedikitpun dengan 

manfaatnya atau dengan kesenangan dalam membeli dan 

mengkonsumsi barang-barang. Fromm (dalam Astuti, 2013, h.149) 

Orang yang konsumtif dapat diartikan sebagai kecenderungan 

seseorang untuk berperilaku secara berlebihan dalam membeli 

sesuatu secara irasional dan lebih mengutamakan keinginan daripada 

kebutuhan. Apabila perilaku konsumtif terus menerus terjadi maka 

akan mengakibatkan kondisi keuangan menjadi tidak terkontrol 

selain itu akan menimbulkan tindakan pemborosan dan berakibat 

pada menumpuknya barang karena pembelian yang dilakukan secara 

berlebihan atau terus menerus. Astuti (2013, h. 149). 

Lembaga riset e-Marketer telah melaporkan pengguna aktif 

smartphone di Indonesia akan tumbuh hampir dua kali lipat dari 55 

juta pada tahun 2015, menjadi 100 juta orang tahun 2018. E-

Marketers pun memprediksi, pasar mid-level akan terus berkembang 

dengan meningkatnya jumlah pengguna smartphone di Indonesia. 

Berdasarkan laporan GFK, smartphone asal Tiongkok mengambil 

46% market share dengan 3.7 juta unit terjual pada kuartal 1-2017. 

Jumlah ini meningkat signifikan hingga 57% jika dibandingkan 

periode yang sama pada 2016. Tech Analyst dari publikasi Wall 

Street Journal Newley Purnell  menyatakan, konsumen smartphone 
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di Asia Tenggara, seperti India dan Indonesia, lebih memilih produk 

smartphone yang pmenawarkan harga yang lebih variatif dengan 

fitur-fitur “high-end”. Dengan permintaan tinggi untuk fitur pada 

kamera, desain, serta kapasitas baterai dan penyimpanan; brand 

smartphone asal Tiongkok yang kontinuu menghadirkan inovasi 

untuk rangkaian fitur tersebut dalam beberapa tahun terakhir, 

semakin berjaya di market Asia Tenggara yang terus berkembang. 

Ditengah perubahan konsumen ini, brand smartphone global asal 

Tiongkok pun semakin ingin memantapkan komitmennya di tanah 

air. (Di kutip dalam situs www.indotelko.com) pada tanggal 20 Juli 

2018 

Dalam era milenial sekarang ini agar mereka dapat 

bertanggung jawab terhadap keuangan mereka sendiri. Menggunakan 

uang dilihat sebagai sesuatu yang familiar, tapi tidak dengan 

mengaturnya, terutama untuk perencanaan jangka panjang.Kita 

menghadapi satu generasi yang memilih segala sesuatu yang harus 

serba instant, tanpa harus menunggu. Mereka ingin segala seuatu 

yang mereka inginkan terlaksana dan tercapai dalam waktu singkat, 

tanpa harus melalui satu proses yang panjang. Ini tentunya berbeda 

dengan generasi-generasi sebelumnya yang sangat menghargai 

terjadinya sebuah proses, sebelum terjadinya satu pencapaian 

tertentu. Ketika jaman millenials sekarang ini ingin berbelanja 

tentunya juga harus cepat dan bisa langsung mendapatkan barang 

yang dimaksud. Hal ini membuat tumbuh suburnya aplikasi mobile 

http://www.indotelko.com/
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shopping baik dalam bentuk market place seperti tokopedia, 

bukalapak maupun online retail shopping seperti Lazada dan Zalora. 

Generasi ini menjadi sangat bebas untuk melakukan pilihan dari 

begitu banyak pilihan, tak heran bila mereka menjadi begitu 

pragmatis. Ini juga membuktikan bahwa demand yang tercipta dari 

generasi millenial, memacu kemajuan teknologi dengan makin 

bertumbuhnya berbagai macam mobile app, yang ditujukan untuk 

memenuhi demand generasi millenial. Apapun yang berkaitan 

dengan keuangan selalu dianggap sebagai sesuatu yang kurang 

penting bagi kaum milenial. Untuk memberikan pendekatan akan 

menciptakan kesadaran perihal keuangan memerlukan media yang 

dekat dengan mereka, seperti teknologi. 

Karakter yang tumbuh digenerasi millenial yang serba 

konsumtif dan kurang memiliki perencanaan keuangan yang baik, 

tentunya harus diberikan solusi, terutama melalui kemajuan 

teknologi, yang sangat dekat dengan minat dan keseharian mereka. 

Kebutuhan akan hadirnya teknologi pengaturan keuangan yang 

cepat, mudah digunakan dan pintar, sangat dibutuhkan oleh generasi 

millenial. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bersama bagi 

semua pemangku kepentingan baik pelaku industri keuangan 

maupun non-keuangan untuk menciptakan satu ekosistem yang dapat 

membantu generasi millenial untuk mengatur keuangannya secara 

tepat, cepat, mudah dan aman, sehingga daya beli perilaku konsumtif 
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akan meningkat secara bertahap bukan berkurang, sesuai 

pertambahan usia dan pendapatan mereka. 

Jadi pembelian dan pemakaian suatu produk bukan lagi 

semata–mata hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka, melainkan 

di dorong oleh keinginan yang kurang berguna seperti mengikuti 

mode, menjaga gengsi, dan berbagai alasan lainnya yang sifatnya 

sangat kurang penting. Berdasarkan latar belakang di atas maka 

muncul pertanyaan, apakah “ada hubungan antara gaya hidup 

achievers dengan perilaku konsumtif dalam pembelian smartphone?” 

sehingga penulis ingin melakukan penelitian tentang “Hubungan 

Gaya Hidup Achievers Dengan Perilaku Konsumtif Terhadap 

Pembelian Smartphone di Mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranta Semarang” atas dasar masalah tersebut. 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

gaya hidup achievers dengan perilaku konsumtif terhadap pembelian 

smartphone. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dalam penelitian yang saya lakukan ini saya berharap 

dapat memberi sesuatu sumbangan pada psikologi konsumen 

khususnya berkaitan dengan perilaku konsumtif pembelian 

smartphone dalam hubungannya dengan gaya hidup achievers. 
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2. Manfaat Praktis 

Dalam penelitian ini saya berharap agar nanti dapat 

memberikan yang informasi atau masukan bagi para mahasiswa 

tentang pemahaman penggunaan smartphone tentang gaya hidup 

achievers dan perilaku konsumtif. 


