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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan industri yang semakin modern membuat sebagian 

orang beranggapan bahwa penampilan merupakan tolok ukur seseorang 

untuk menjelaskan siapa dirinya dan bagaimana orang tersebut 

berkehidupan, salah satunya dengan menunjukkan cara mereka memilih 

dan menggunakan busana dan menggunakan aksesoris yang 

mendukung sehari-hari. Fashion secara psikologis diartikan sebagai 

suatu daya tarik diri seseorang terhadap lingkungan sosialnya dalam  

mengikuti trend yang ada (Erlina, dkk, 2015, h.1). Menurut Trisnawati 

(2011, h.37) fashion sebagai suatu ekspresi non verbal yang dikaitkan 

dengan nilai, status, kepribadian, identitas, dan perasaan kepada orang 

lain. Hurlock (1980, h.255) memperjelas bahwa seseorang yang 

berpenampilan menarik mereka akan lebih mudah diterima oleh 

pergaulan , pekerjaan, maupun dalam perkawinan. Sejalan dengan 

pendapat Mathes dan Kahn (dalam Hurlock, 1980, h.225) yaitu dalam 

interaksi sosial, penampilan fisik merupakan keuntungan agar ia lebih 

mudah untuk diterima dalam pertemanan, mudah diterima dalam 

pergaulan, dinilai lebih positif, dan sangat mungkin banyak orang yang 

menyukai dalam harga diri yang tinggi. Hal tersebut dapat didukung 
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dengan  perkembangan industri di Indonesia seperti, industri kosmetik, 

fashion, makanan serba instan (fast-food), dan lebih menyukai merek 

asing yang serba mewah (Mulyana, 2015, h. 72). 

Perkembangan industri yang juga berdampak pada pola kehidupan 

masyarakat di Indonesia, dengan banyaknya produk yang ditawarkan 

menjadikan masyarakat lebih mudah untuk melakukan kegiatan 

berbelanja. Seperti yang terjadi pada saat-saat ini bahwa tidak hanya 

wanita saja yang menyukai berbelanja berbagai macam fashion baru, 

bahkan pria saat ini juga sudah mulai memeperhatikan gaya berbelanja 

mereka untuk memenuhi kebutuhan fashion. Mark Plus dan Co (dalam 

Mulyana, 2015, h.44) pernah melakukan sebuah penelitian di Jakarta 

pada bulan Desember 2003, dalam penelitiannya ditemukan fakta 

bahwa 35% pria di Jakarta menjadikan belanja sebagai sebuah rekreasi, 

selain itu 89,7% dari responden mendukung adanya emansipasi yang 

berarti manusia tidak boleh dibedakan berdasarkan gender. Berdasarkan 

fakta yang ada sebagian besar pria juga mengikuti gaya fashion, mereka 

juga beranggapan bahwa pada jaman seperti sekarang ini penampilan 

merupakan sebuah hal yang penting. Sejalan dengan pendapat 

Trisnawati (2018, h.4) yang menyebutkan bahwa modernisasi menuntut 

para pria untuk berpenampilan rapi dan bersih, mereka akan 

menampilkan kesempurnaan dalam setiap penampilannya. 
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Perubahan pola kehidupan seperti fenomena diatas juga telah 

merambah dunia mahasiswa, dimana tidak dapat dipungkuri mahasiswa 

juga sangat memperhatikan penampilan keseharian mereka. Hurlock 

(1980, h.246) berpendapat bahwa mahasiswa sebagai suatu tahapan 

dewasa awal mulai beradaptasi terhadap pola-pola kehidupan baru dan 

harapan sosial baru. Memasuki masa dewasa awal untuk menyesuaikan 

pola kehidupan baru mahasiswa ditempatkan pada dua pilihan yaitu 

pilihan untuk mengarah pada pola kehidupan yang positif maupun pola 

kehidupan yang negatif, tergantung dengan banyak faktor yang 

mempengaruhi seperti, teman, lingkungannya, keluarga, kepribadian 

dan masih banyak faktor lain. Mahasiswa yang memilih untuk 

menjalani pola kehidupan yang tidak semestinya akan 

mengesampingkan tugas utama mereka sebagai mahasiswa, dimana 

mereka seharusnya memikirkan akademis tapi malah sebaliknya 

mereka akan menempatkan akademis sebagai nilai kesekian. Dewi 

(2013, h.2) mengatakan bahwa mahasiswa saat ini tidak memiliki 

ketertarikan untuk membicaran hal-hal akademik mereka, melainkan 

mereka lebih tertarik untuk membicarakan hal-hal seperti fashion, film 

terbaru, cosmetic, dll. Hal tersebut juga berdasar pada pemikiran bahwa 

penilaian orang lain dimulai ketika mereka mengikuti trend masa kini, 

mereka akan lebih di terima pada masyarakat saat bergaul. 
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Selain pemikiran bahwa dengan penampilan menarik menjadi 

sebuah tolok ukur dari penerimaan masyarakat,  penggunaan internet 

juga dijadikan sebagai suatu sarana pendukung bagi para mahasiswa 

untuk mempermudah kehidupan mereka dalam menyempurnakan 

penampilan mereka. Seperti halnya pembelian berbagai macam fashion 

yang dijual pada aplikasi online, penggunaan instagram, facebook, dan 

lain sebagainya yang digunakan para mahasiswa sebagai pendukung 

agar mendapatkan penilaian lebih dari teman – teman mereka. Miranda 

(2017, h.2) menjelaskan bahwa instagram sebagai salah satu media 

sosial yang seharusnya digunakan untuk mengkespresikan diri saat ini 

dimanfaatkan sebagai pengembangan online shopping . Mahasiswa 

yang memperhatikan penampilan  dipermudah dengan adanya online 

shopping yang menyediakan berbagaimacam produk fashion yang up to 

date. Menurut Ollie (dalam Sari, 2015, h.209)  manfaat belanja online 

shopping yaitu memberikan kemudahan kepada pembeli untuk 

memesan produk selama 24 jam dimapun berada dan informasinya pun 

juga diberikan secara jelas oleh perusahaan atau pemilik online 

shopping tersebut.  

Banyaknya penggunaan media sosial yang digunakan sebagai 

sarana jual beli online menjadikan persaingan yang ketat antara satu 

produsen dengan produsen lain. Salah satu cara pemilik produk agar  

menarik konsumen adalah dengan menampilkan iklan disemua sosial 
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media yang ada melalui ide kreatif yang mereka miliki. Mulyana (2015, 

h.47) berpendapat bahwa iklan tidak hanya menjadi perantara untuk 

mempromosikan sebuah produk, tapi iklan juga dapat mengambarkan 

gaya hidup seseorang. Iklan tersebut juga berpengaruh pada keputusan 

membeli para mahasiswa, dimana semakin menariknya iklan tersebut 

maka akan lebih banyak mahasiswa yang tertarik membeli produk 

tersebut. Meningkatnya eksistensi online shopping dikalangan 

mahasiswa juga akan membawa dampak pada peningkatan belaja 

mereka secara online,  bagaimana pola konsumsi yang meningkat terus 

menerus cenderung mengakibatkan perilaku konsumtif. 

Pola kehidupan konsumtif yang sudah menjamah kehidupan 

mahasiswa tidak hanya berasal dari maraknya pembelian online, 

banyaknya toko dan mall yang tersedia saat ini menambah kemudahan 

seluruh lapisan masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan yang 

ada. Bertambah banyaknya pusat perbelanjaan yang ada dihampir setiap 

kota, mendorong mahasiswa menghabiskan waktu mereka untuk 

berkunjung di mall walaupun hanya sekedar untuk berjalan-jalan. 

Sejalan dengan pedapat Yunior (dalam Dewi, 2013, h.2) bahwa 

mahasiswa sering menghabiskan waktu mereka di luar kampus untuk 

mengunjungi tempat-tempat hiburan / mall karena mereka tidak dapat 

lepas dengan fenomena gaya hidup hura-hura. Survey yang dilakukan 

Tambunan (dalam Ramadhan, 2012, h.2) pada Agustus 2005 yang 
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menyebutkan 93% konsumen yaitu remaja menganggap belanja ke mall 

merupakan hiburan atau rekreasi hal ini memperkuat adanya perilaku 

konsumtif . 

Ancok (dalam Thohiroh, 2015, h.3) menjelaskan perilaku 

konsumtif adalah perilaku membeli barang yang tidak benar-benar 

dibutuhkan semata-mata hanya untuk membeli dan mencoba sebuah 

produk. Perilaku konsumtif menurut pandangan Lina dan Rosyid 

(dalam Manjasari, 2017, h.10) adalah perilaku membeli yang tidak 

rasional, sebab  pembeliannya tidak berdasarkan kebutuhan melainkan 

hanya keinginan yang berlebihan. Selain itu perilaku konsumtif dapat 

diartikan sebagai sebuah perilaku membeli suatu produk yang belum 

habis atau membeli produk jenis yang sama dari merek lain 

(Sumartono, dalam  Hotpascaman, 2010, h. 11). Berdasarkan pendapat-

pendapat diatas disimpulkan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku 

membeli seseorang secara berlebihan tidak berdasar pada kebutuhan 

yang semestinya. 

Perilaku konsumtif dapat ditinjau melalui pemahaman mengenai 

perilaku konsumen. Perilaku konsumen dalam membeli barang menurut 

Engel, dkk (dalam Sari, 2009, h.14) di pengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu, kebudayaan, kelas sosial, kelompok referensi, situasi, keluarga, 

kepribadian, konsep diri, motivasi, pengalaman belajar, dan gaya hidup.  

Modernisasi telah menjadikan perilaku konsumtif sebagai sebuah gaya 
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hidup, maka modernisasi juga telah menjadikan mahasiswa berada 

dalam sebuah  konsumerisme. Konsumerisme (Rohman, 2016, h. 240) 

adalah perilaku seseorang dalam pemakaian barang secara berlebih, 

tidak sadar, dan berkelanjutan.  Safuwan (2007, h.44) memperjelas 

bahwa modernisasi yang terajadi pada saat ini seperti gaya hidup, pola 

konsumsi, cara bergaul dan sebagainya berdampak pada kesehatan 

mental dan psikologis seseorang. 

Gaya hidup merupakan sebuah gambaran perilaku masyarakat 

luas sebagaimana orang lain dapat menilai pribadi seseorang 

berdasarkan dari apa yang dilakukan. Gaya hidup didefinisikan sebagai 

pola orang hidup dalam menggunakan uang dan waktunya (Engel, 

Blackwell, dan Miniard, 1994 h. 383). Pola kehidupan yang berubah 

juga akan mempengaruhi gaya hidup yang ada, orang yang memiliki 

perilaku konsumtif dia juga akan merubah gaya hidupnya. Gaya hidup 

mahasiswa memasuki proses pembentukan perilaku mereka untuk 

mencapai kesempurnaan identitas mereka. Salah satu caranya adalah 

dengan menggunakan barang bermerek yang bergengsi dan mahal.  

Melalui barang bermerek (branded item) kebanyakan orang akan 

menghubungkan dengan status sosial seseorang atau status ekonomi 

mereka. Brand merupakan salah satu acuan penilaian sebuah harga 

barang yang disesuaikan dengan kualitas yang dimiliki oleh produk 

tersebut. Dilihat dari banyaknya kebutuhan manusia akan pembelian 
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barang-barang bermerek saat ini menuntut produsen harus lebih kreatif 

dalam membuat sesuatu yang sealu up to date atau selalu baru dan 

berbeda dari yang lain.  

Merek (brand) sebagai “nama, istilah, tanda, symbol, atau 

rancangan, atau kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi barang atau jasa penjual dan untuk 

mendiferensasikannya dari barang atau jasa pesaing.” (Kotler, 2001, 

h.349). Merek dapat menandakan satu tingkat mutu tertentu, sehingga 

pembeli yang puas dapat lebih mudah membeli produk. Bagi sebagian 

orang, merek adalah segala-galanya. Tom (dalam Wijaya, dkk., 2015, h. 

116) mengatakan bahwa konsumen lebih tertarik dengan komponen 

fashion yang melekat pada produk tersebut, seperti fashion mewah. 

Tidak heran jika pada jaman saat ini masyarakat sudah memasuki 

budaya branded product. Semua barang yang merka beli harus 

memiliki merek dan terlihat oleh banyak orang bahwa ia sedang 

mengenakan barang atau fashion bermerek terkenal. Berdasarkan 

penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa merek memiliki citradirinya 

sendiri, menjadikan suatu ciri pada produk tertentu.  

Perubahan gaya hidup yang bertumpu pada pembelian barang 

yang serba bermerek menjadikan masyarakat saat ini berada didalam 

gaya hidup brand minded.  Menurut McNeal (dalam Hasibuan, 2010, h. 

16) “Brand mided” adalah pola pikir seseorang tentang objek-objek 
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komersil yang cenderung berorientasi pada merek eksklusif dan 

terkenal. Berdasarkan pendapat diatas maka dapat diartikan bahwa gaya 

hidup brand minded  adalah pola hidup seseorang yang berorientasi 

pada penggunaan produk dengan merek eksklusif dan terkenal. Gaya 

hidup brand minded mahasiswa mengungkapkan bahwa gaya hidup 

akan selalu menjadi „sahabat sejati‟ manusia karena akan selalu 

menjadi bagian dalam keseharian. Mahasiswa mengakui bahawa sebuah 

brand  menjadi sangat penting sebagai pertimbangan keputusan 

membeli sesuatu.  

Berdasarkan wawancara sementara yang dilakukan oleh peneliti 

kepada 8 mahasiswa, yaitu 2 mahasiswa fakultas psikologi, 2 

mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis, 1 mahasiswa fakultas 

teknologi pangan, 1 mahasiswa fakultas hukum, dan 2 mahasiswa 

fakultas teknik sipil. Pengambilan data sementara tersebut dilaksanakan 

pada tanggal 15 Agustus 2017 bertempat di Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang, berdasarkan wawancara tersebut peneliti 

mendapatkan hasil terkait dengan pola perilaku konsumtif dan gaya 

hidup brand minded yang dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama, 

terdapat tiga mahasiswa yang ada mengatakan bahwa mereka sangat 

tertarik dengan barang-barang bermerek, mulai dari tas, sepatu, baju, 

jam, bahkan topi dan aksesoris lainya yang dimiliki merupakan barang 

bermerek.  Mereka memiliki sebuah keyakinan bahwa sebuah brand 
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akan mengangkat hargadiri mereka sebagai mahasiswa yang 

sebenarnya. Bahkan adapula yang mengatakan bahwa sering membeli 

barang yang sebenarnya sudah dimiliki tetapi melihat brand lain yang 

lebih bagus. Selain itu tiga subyek yang lain mengatakan bahwa mereka 

juga menyukai barang bermerek atau segala sesuatu yang memiliki 

merek terkenal. Mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak bisa 

dapat menahan diri jika melihat banyak diskon barang bermerek  di 

mall. Bagian kedua, terdapat tiga mahasiswa yang memiliki jawaban 

berbeda dari yang sebelumnya. Berdasarkan keadaan ekonomi yang 

mereka miliki ketiga mahasiswa tersebut memiliki kendala saat 

ekonomi saat ingin membeli barang tersebut. Salah satu mahasiswa 

menjelaskan bahkan rela membohongi orang tua demi mendapatkan 

uang untuk membeli barang tersebut. Para subyek yang lebih pro 

terhadap barang- barang bermerek akan menjadi lebih sering untuk 

bermain di media sosial, seperti instagram, facebook, snapchat, dan 

masih banyak lagi. Alasannya untuk  melihat trand masa kini, dan dan 

memamerkannya kepada teman – teman mereka di media sosial 

tersebut. 

Selain aktif dalam kegiatan di media sosial mereka juga akan 

menghabiskan waktu mereka untuk membuka onlineshop, bahkan 

dalam waktu berjam-jam mereka rela membuka onlineshop untuk 

mencari barang-barang bermerek terkenal yang sedang menawarkan 
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diskon besar-besaran. Pembahasan gaya hidup mahasiswa seperti ini 

sangat menarik untuk selalu diangkat, karena banyaknya mahasiswa 

saat ini yang tidak bisa menyeimbangkan antara gaya hidup dengan 

kewajiban yang seharusnya dilakukan sebagai mahasiswa.   

Berdasarkan penjelasan diatas dan semakin berkembang pula gaya 

hidup masyarakat luas terutama di kalangan mahasiswa, dimana mereka 

saat ini sangat sulit untuk membedakan mana kebutuhan yang penting 

dan mana kebutuhan yang hanya sekedar untuk menunjang harga diri 

mereka, peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungannya antara gaya 

hidup brand mind dengan perilaku konsumtif pada mahasiswa.  

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan 

antara gaya hidup brand minded dengan perilaku konsumtif pada masa 

dewasa awal. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah 

bagi pengembangan ilmu di bidang psikologi sosial dan psikologi 

konsumen. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan pengetahuan yang berkaitan dengan gaya hidup brand minded 

dan perilaku konsumtif pada masa dewasa awal pada mahasiswa. 


